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يادداشت دبیرمجموعه
«انديشيدن» فارغ از محتواى آن و بىتوجه به آنكه در كدام زمينه و رشته و با

چه نيت و هدفى انجام مىگيرد ،در ذات خود فرايندى «گفتوگويى» است .الزم
است كه انديشنده حتى در كنج تنهايى خود بتواند از موضع مورد قبولش فاصله

بگيرد ،مسئله را از زوايايى ديگر بكاود« ،وانمود» كند كه با آنچه طرحشده مخالف
است و بكوشد از منظرى ديگر ،عموم ًا از منظرى انتقادى ،به فرايند و دستاوردهاى
انديشۀ خود بنگرد .گفتوگو با نيمۀ ديگر خود ،در بنيادىترين اليه ،مقوم و سازندۀ
انديشيدن است .از سوى ديگر ،بدون چنين گفتوگويى احتمال رخ دادن خطا در
انديشه و ناكارامدى آن بسيار باالست .به همين دليل عجيب نيست اگر ادعا كنيم

گفتوگو تضمينكنندۀ ثمربخشى انديشه است.

اما انديشنده عالوه بر خود ،با بسيارى افراد ،نهادها و رقيبان ديگر نيز

در گفتوگو است .هر انديشيدنى واكنشى است به وضعيت موجود .حتى در
فلسفهورزى ،انتزاعىترين نوع انديشيدن ،انديشنده درصدد صورتبندى داليل

موافقت و/يا مخالفت خود با مرزها ،تقسيمبندىها و مقوالت انديشگى عرضهشده
از سوى ديگران است .در اينجا انديشنده حتى اگر برنهادى كام ًال تازه و بديع نيز
مطرح كند ،در واقع جاى چنين آموزهاى را در سير انديشۀ «ديگران» خالى ديده

است .چنين است كه انديشيدن ،حتى در خلوت و تنهايى ،كنشى است از بنياد
اجتماعى كه گفتوگو در قلب آن جاى دارد.

گفتوگو سهمى مهمتر نيز در قوام بخشيدن به انديشه دارد .بسيارى از ما

آدميان چنانايم كه تا انديشۀ خود را با زبان بلند و براى خود/ديگران بازگو نكنيم،

آن انديشه براى ما وضوح نمىيابد و زواياى تاريک آن روشن نمىشود .گفتوگو،

حتى اگر يک سويه باشد ،چراغى است كه دستكم فضاى ذهنى گوينده را براى
خود او روشنتر مىكند.

پس بىدليل نبوده است كه گفتوگو در مقام قالبى بيانى در زمرۀ شايعترين

قالبهاى مورد عالقۀ بزرگترين انديشمندان تاريخ بشر بوده است .سقراط،
پدر فيلسوفان تمام دورانها ،جز گفتن و شنيدن كارى نكرد و افالطون حتى

شش

مخالفتهاى احتمالى خود را با انديشههاى استادش جز از زبان شخصيتهاى
درگير گفتوگو عرضه نداشت .در غرب و شرق هرگاه متفكر و استادى در پى

عرضۀ افكار و تعاليم خود بوده راهى مناسبتر از گفتوگو ،ولو خيالى ،با
شاگردان و همتايان و مخالفان خود نيافته است .در زمانۀ انقالبهاى علمى،

عصر روشنگرى و ديگر دورانهاى تحوالت سترگ اجتماعى در حيات بشر نيز
راهى مناسبتر از بهكارگيرى متنهاى مبتنى بر گفتوگو ،براى نشان دادن تواضع

علمى ،صداقت اجتماعى و حقيقتدوستى نويسندگان ،در اختيار نبوده است .و
اين همه جز انديشمندانى است كه مستقيم ًا «گفتوگو» را دستمايۀ انديشهورزى
خود قرار دادهاند و در باب اين پديده نظريهپردازى كردهاند.

گفتوگو نسبت ديگرى نيز با انديشه دارد .در فضاى عارى از گفتوگو،

فضايى كه در آن بهجاى گفتن و «شنيدن» تنها گفتن و «نشنيدن» در كار باشد،

انديشمند بزرگى سر برنخواهد آورد .در اينجا محتواى گفتوگو چندان مهم نيست

جمع ما نه سالمت روان خواهيم
كه اصل وجود آن .بدون تمرين گفتوگو در
ْ
داشت و نه قادريم گفتوگويى ثمربخش با خود داشته باشيم ،امرى كه پيشنياز
هر انديشيدن اصيلى است .بىدليل نيست كه امروزه از گفتوگو به عنوان نوعى

ِ
زيست جمعى ياد مىكنند .رواج گفتوگو ،در هر سطح و
درمان و تسهيلكنندۀ

با هر موضوعى ،نشانۀ قابلاعتمادى است از ميزان متمدن بودن يك اجتماع.

در اين مجموعه ،با عنايت به نقش نازدودنى گفتوگو در شكلدهى و ارتقا انديشه،

درصدديم برخى از بهترين نمونههاى گفتوگو ميان انديشمندان در حوزههاى

مختلف را در اختيار فارسىزبانان قرار دهيم .آنچه در اين مجموعه حائز اهميت

است نه محتواى گفتوگوها كه قالب و سبک آنها است ،حتى واقعى يا خيالى
بودن گفتوگوها نيز تعيينكننده نيست .اين مجموعه تالشى است براى معرفى و
تمرين انديشيدن از راه آشنايى با برخى از جذابترين نمونههاى گفتوگو ،چيزى
كه آن را «گفتوگوانديشى» ناميدهايم.
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بفرماييد فلسفه! ()1

پیشگفتار
نقطۀ آغاز این کتاب مجموعهای از چند مصاحبه در قالب پادکَست صوتی

بود .از میان این مصاحبهها ،که تعداد کلشان از صد بسیار فراتر میرفت،

بیست و پنج 1مصاحبه را  -البته با قدری دشواری  -برای عرضه در این
کتاب برگزیدهایم .در سه سال نخست تهیۀ پادکستها ،بیش از هفتمیلیون

مورد دانلود ،نامههای تشکر از سراسر جهان و همینطور درخواستهای
فراوان برای دریافت متن پیادهشدۀ مصاحبهها داشتهایم  -به همین دلیل
تصمیم به تدوین این کتاب گرفتیم.

یکی از فیلسوفان برجستهای که از او تقاضای مصاحبه کرده بودیم دعوت

ما را رد کرد ،زیرا با اینترنت مخالف بود .اما خوشبختانه معلوم شد که

او استثنايی نادر است .در بیشتر موارد ،کسانی که به سراغشان رفتیم

همراهی چشمگیری داشتند .یکی از فواید اصلی اجرای طرح
همکاری و
ِ
بفرمایید فلسفه! برای ما نشستهای هفتگی آزادمان بود .بنابراین ،بیش

از همه وامدار مصاحبهشوندگان این مجموعه هستیم؛ منظور فقط کسانی
 .1توضيح ناشر :از ميان اين بيست و پنج مصاحبه دو مورد به داليلى در ترجمۀ فارسى موجود
نيست .يكى مصاحبهاى با َبرى اسميت ( )Barry C. Smithبا موضوع  Wineو ديگرى مصاحبهاى
با اِى .سى .گريلينگ ( )A. C. Graylingبا موضوع  .Atheismبه جاى مصاحبۀ دوم ،گفتوگويى با
آلوين پلنتينگا در فصل آخر كتاب جايگزين شده است.

1

2
پيشگفتار

نیستند که نامشان در این مجموعه آمده است ،بلکه همۀ فیلسوفانی را در

نظر داریم که به بازجوییهای مالیم ما تن دادند .مالقات با این تعداد متفکر
جذاب و مهم برای ما سعادتی بود.

در درجۀ دوم ،مدیون شنوندگان خود هستیم .ما بازخوردهای بسیار

فراوانی دریافت کردیم  -پیامهای تشویق و حمایت هرروزی که اغلب با

توصیههایی برای انتخاب نفر بعدی برای مصاحبه نیز همراه بود .و این
بسیار مایۀ خرسندی ماست.

در مجموعۀ حاضر ،مصاحبه با پیتر سینگر 1و مایکل َس ِندل 2در اصل برای

مجموعه پادکستهای بفرمایید اخالق! (،)www.open2.net/ethicsbites
متعلق به مؤسسۀ اُپن یونیورسیتی ،3ضبط شده است .بابت اجازۀ بازنشر

آنها در این کتاب سپاسگزاریم.

بسیاری از مصاحبهها در مؤسسۀ فلسفه 4در لندن ضبط شده است .از

مسئوالن این مؤسسه نیز براى همکاریشان بسیار تشکر میکنیم.

همینطور از هانا ادموندز 5متشکریم که از سابقۀ کاریاش به عنوان

مصحح/ویراستار بار دیگر سوءاستفاده شد .از وکالی خود ورونیک بکستر

6

دانوی 7نیز سپاسگزاریم.
و کروالین ِ

دیوید ادموندز 8و نایجل واربرتن
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درآمد
فلسفه با گفتوگو آغاز شد .مشهور است که سقراط هیچ چیزی ننوشت.

او فقط مردمان عصر خویش را در کوچه و بازار دربارۀ موضوعاتی که در

آن سخت احساس اطمینان میکردند به پرسش میکشید .در تمام موارد
هم بدون استثناء نشان میداد که این اطمینان نابهجاست .از بخت خوش،

افالطون گفتوگوهای او را بازسازی [و ضبط] کرده است.

البته این واقعیت که فلسفه در گفتوگو ریشه دارد به معناى آن نیست که

ْ
تاریخ
بیشتر فیلسوفان بزرگ
صورت تعاملی باشد.
همیشه هم باید به همین
ِ
ْ

اندیشههای خود را در قالب کتاب و اغلب به صورت رسالههايی مفصل به

جهان عرضه کردهاند .امروز هم اوضاع به همین ترتیب است .اما آنچه گفتوگو
میتواند ارائه دهد توضیح است .پرسشگر میتواند جریان [عرضۀ اندیشههای

پاسخدهنده] را قطع کند و برای روشنتر شدن موضوع توضیح بخواهد ،یا
در ظاهر مثال نقضی عرضه کند تا منظور طرف دیگر گفتوگو را بهتر دریابد.

روح و جوهر فلسفه در گفتوگو به بهترین وجه آشکار میشود :کندوکاو ،بیرون

کشیدن عقاید و اندیشهها ،و جستوجو در پی دالیل و توجیهات.

فیلسوفان حرفهای بخش عمدهای از وقت خود را به گفتوگو با یکدیگر

و دانشجویانشان اختصاص میدهند .اما عموم مردم به محتوای این

3
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درآمد

بحثها دسترسی ندارند .یکی از هدفهای ما این است که نشان دهیم فلسفه
چه موضوع جذابی میتواند باشد ،تا عالقه را نسبت به اندیشههایی برانگیزیم

که بیانشان در رسالهای به حجم یک کتاب نیز شاید کار دشواری باشد.
هر مصاحبه بر موضوعی خاص متمرکز است و عمداً کوتاه و کام ًال مرتبط با

موضوع است  -درست به اندازۀ لقمهای حاضر و آماده .فلسفه الزم نیست به
صورت مبهم و پیچیده عرضه شود و نباید غیرقابلفهم باشد .بیان اندیشههای

فلسفی هم الزم نیست به ʼسبک و سیاق فلسفی ʽباشد .هوشمندترین

مخاطبان
فیلسوفان اغلب بسیار دوست دارند اندیشههایشان را برای
ِ
ْ
باهوش غیرمتخصص بیان کنند و در این راه موفق هم هستند.
ِ
یکی از جنبههای خوشایند این کار تشویق و پشتیبانیای است که از

شنوندگان فراوانی دریافت داشتهایم که به ما گفتهاند اندیشیدن دربارۀ
موضوعات فلسفی چه اندازه برایشان اهمیت دارد .بسیاری از افراد

خواندن را به گوش کردن ترجیح میدهند ،یا اگر چیزی را گوش کرده

باشند ،دوست دارند به نسخۀ مکتوب هم دسترسی داشته باشند و بتوانند
اندیشههای کلیدی را مرور کنند .خیلیها هم دوست دارند کتابی در قفسۀ

کتابخانهشان یا نسخهاى الکترونیکی از آن روی دستگاه کتابخوانشان

داشته باشند .اما ضبط کلمهبهکلمۀ یک مصاحبۀ گفتاری به صورت مکتوب
الزام ًا معنا را حفظ نمیکند .از همینرو از مصاحبهشوندگان درخواست
کردهایم متن مصاحبهشان را اندکی بازبینی کنند تا صورت مکتوب آن شکل

مستقلی به خود گیرد .همچنین دربارۀ هر موضوع به بعضی منابع تکمیلی
نیز اشاره کردهایم.

فلسفه رشتهای غیرعادی است ،از این حیث که کسانی که در این حوزه

فعالاند در مورد اینکه فلسفه دربارۀ چیست اتفاق نظر ندارند .بخش
نخست کتاب ʼ-فلسفه چیست؟ - ʽموجب شگفتی و همینطور لذت ما

شد .در آغازِ هر مصاحبه از مصاحبهشونده خواستیم تعریفی از رشتۀ خود

بفرماييد فلسفه! ()1

به دست دهد ،اما هیچ دو پاسخی مثل هم نبود .یکی از مصاحبهشوندگان
در پاسخ فقط خندید .اگرچه در پاسخها به مضامین و موضوعات مشترکی
اشاره شد ،اما برخی از پاسخها اساس ًا متفاوت بودند .احساس ما این بود

که این نظرات متنوع ،که همپوشانیهایی نیز در آنها دیده میشود ،ارزشمند
است و آنها را در کتاب منعکس کردیم.

1

انتشار فایلهای صوتی این مجموعه هنوز ادامه دارد .در این کتاب برخی

مصاحبههاى مرتبط با موضوعاتى خاص در فلسفه را برگزیدهایم .در کتاب

بعدی ،تمرکزمان بر مصاحبههایی خواهد بود که دربارۀ فیلسوفان بزرگ

است .همۀ مصاحبههای ما به صورت رایگان ،و همینطور آدرس ایمیل ما،
در این نشانی قابل دسترسی است.www.philosophybites.com :

 .1فيلسوفانى که نظراتشان در اين بخش آمده لزوم ًا همان کسانى نيستند که در ʼاين ʽکتاب با
آنها مصاحبه شده است - .م.
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