
فلسفه ی عمومی چیست و چرا بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم؟

لوسیا زیلیولی

.از ابتدای هزاره، فلسفه چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی بسیار بیش از قبل به چشم می آید  

 کتاب های فلسفه به جای خود وجود دارند، اما رویداد های پرطرفدار زنده، دوره های آموزشی، پادکست ها،

امروزه احتماالً فلسفه. برنامه های تلویزیونی و رادیویی و ستون های روزنامه نیز درین باره فراوان شده است  

برای ذکر فقط چند نمونه از. را در یوتیوب همان قدر می توان یافت که در کتاب فروشی یا کتاب خانه  

:برنامه های آنالین در زمینه ی فلسفه ی عمومی که رایگان در دسترس است، به اینها می توان اشاره کرد  

یا بسیاری از تاریخ ایده ها مایکل سندل، پویانماهای بی بی سی با عنوان« عدالت»دوره ی آموزشی   

 History of Philosophy Without) پادکست های فلسفی پرطرفدار، از جمله تاریخ پیوسته ی فلسفه

Any Gaps) از پیتر آدامسون، لقمه هایی از فلسفه (Philosophy Bites) از دیوید ادموندز و نایجل 

در زمان ما واربرتون، و برنامه های چندقسمتِی فلسفه در شبکه ی چهارم رادیو بی بی سی با عنوان  (In Our 

Time).  ًاین نوع فلسفه ورزی نه. خوانده می شود« فلسفه ی عمومی»این پدیده ی پیچیده و ناهمگون عموما  



 پشت درهای بسته ی سمینار یا اتاق های سخنرانی یا نشریه های دانشگاهِی غیررایگان، بلکه در معرض عموم

.انجام می شود

 چیزی است که لودویگ ویتگنشتاین آن را تعبیری« فلسفه ی عمومی»در نگاه اول چنین به نظر می رسد که 

 تنها به. استفاده کرده است« بازی»او برای توضیح این مفهوم از مثال . برای چیزهای هم خانواده می خواند

 این دلیل که ما چیزی را بازی می خوانیم، بدان معنا نیست که خصوصیتی ذاتی دارد که میان تمام بازی ها

 به عقیده ی ویتگنشتاین، میان چیزهایی که ما بر آنها یک نام می نهیم، اغلب تنها مشابهت هایی. مشترک است

 وجود دارد، درست همان طور که خصوصیاتی هم پوشان و مشترک میان افراد متعلق به یک خاندان نسبی

 به همین ترتیب، می توان چنین. وجود دارد، اما هیچ خصوصیت تعریف کننده ی واحدی در میان نیست

 اندیشید که شاید هیچ خصوصیت ذاتِی مشترکی میان همه ی اشکال فلسفه ی عمومی وجود ندارد، اما

.مجموعه ای از خصوصیت های مهم هست که هر یک میان بسیاری از این اشکال مشترک است

می گوید که ویتگنشتاین در مورد) ۱۹۷۸( ملخ  کتاب فیلسوف، در ،(Bernard Suits) برنارد سوییتس  

در واقع، چیزی هست که میان همه ی بازی ها مشترک است، و آن این است که همه ی. بازی ها اشتباه می کند  

می توانستید. آنها فعالیت هایی خودخواسته اند که در آن بازیکنان می کوشند بر موانعی غیر ضروری غلبه کنند  

 به سادگی بروید و توپ گلف را با دست در سوراخ قرار دهید، اما به جای این کار باید از قوانین بازی پیروی

.کنید، به این معنا که باید توپ را با چوب گلف بزنید

 با توجه به اینکه تعریف فلسفه دشوار است، جست وجوی خصوصیتی مشترک میان همه ی انواع فلسفه ی

استدالل من این است که فلسفه ی. کاری بلندپروازانه تر است خوب عمومی یا دست کم فلسفه ی عمومِی  

«فلسفه ی عمومی چیست؟»برای پاسخ به این پرسش که . عمومی می تواند و باید با هدف خود مشخص شود  

چرا به فلسفه ی عمومی می پردازیم؟»باید بپرسیم که  «

من به روان شناسی فلسفی هگل و نظریه ی علم او(بعد از دوره ی دکترا و تحقیقات پس از  دکترا در فلسفه   

می خواستم تخصص. احساس کردم که باید فلسفه را به جاهایی که از قبل نرسیده برسانم) عالقه مند بودم  

 فلسفی خود را در میدان عمل در اختیار کسانی گذارم که احتماالً به فلسفه عالقه مندند اما هنوز فرصت

به همین دلیل در شمال ایتالیا، یعنی جایی که زندگی می کنم، و نیز به طور آنالین،. مطالعه ی آن را نیافته اند  

و برنامه های فلسفه ی عمومی بر آن« البراتوار فلسفی»بنای سازمان دهی و ترویج چیزی را گذاشتم که نام   

در یک البراتوار فلسفه عموم مردم دعوت می شوند یا بهتر بگویم، برانگیخته می شوند که درباره ی. گذاشته ام  

ممکن است بخواهید از انواع مختلف انگیزش برای. موضوعی برگزیده با هم بحث کنند و بیندیشند  

عامل انگیزش می تواند بندی از یک متن فلسفی باشد یا یک: برانگیختن مردم به فلسفه ورزی استفاده کنید  

نوشته ی پیتر ُورلی آمده یا) ، چاپ دوم۲۰۱۹( «اگر»ماشیِن  پرفروش کتاب آزمایش ذهنی، مثل آنچه در  

تقریباً هر چیزی می تواند پیش زمینه ی الزم برای تمرینی. حتی مطالعه ای موردی از اخبار یا اثری هنری  
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بعد از آنکه انگیزه ی الزم برای تفکر درباره ی موضوعی مناقشه انگیز به مردم داده شد. فکری را فراهم کند  

 و آنها اجازه یافتند که نظرات اولیه ی خود را درباره ی آن بیان کنند، فیلسوف از همه دعوت می کند که

فکر کنند بهتر دوباره فکر کنند و .

 مانند سقراط که میان آتنی ها راه می رفت و هم شهریانش را با سؤاالت خود برمی آشفت و آنها را وادار

 می کرد که برای افزایش انسجام دیدگاه های خود و پیامد هایشان به بازنگری در نظرات خود بپردازند،

مخاطبان را مجبور به تأمل انتقادی در چیزهایی می کند. است« برآشوبنده»فلسفه ی عمومی هم به نوعی،   

و با نشان) تحلیل مفهومی(فیلسوف با آشکار کردن تمایز ها و پیوند های بنیادین . که فکر می کردند می دانند  

در. دادن پیش فرض های ضمنی و هویدا کردن پیامدهای ممکِن دیدگاهی معین به فرایند پژوهش کمک می کند  

و با این(بهترین حالت، در نتیجه ی این کار هر کس فعاالنه در فرایند پژوهش عقالنی مشارکت خواهد کرد   

و به فهمی عمیق تر از موضوع مورد) کار توانایی های شناختی و استداللی معینی را پرورش خواهد داد  

.بحث دست خواهد یافت

از کودکان گرفته تا(ضمن سازمان دهی و میزبانی البراتوارهای فلسفی برای مخاطبانی بسیار مختلف   

، همیشه از معنا و اهمیت این کار)از مدرسه گرفته تا زندان(و در بسترهایی بسیار متنوع ) سالخوردگان  

خواه در حال بحث درباره ی معنای حقیقت بودم یا زیبایی یا شادمانی، همیشه می دانستم که. آگاه بوده ام  

تفاوت این کار با کاری که به عنوان. نمی خواهم دیدگاهی جدید یا نقدی متمایز را صورت بندی کنم  

 پژوهشگر دانشگاهی انجام می دادم، مسلماً در ذهنم روشن بود، و با وجود این هنوز هر دو نوع فعالیت را

.در هر دو مورد، مشغول تعقل و تأمل بودم، با این حال این دو کار یکسان نبودند. می دانستم« فلسفه ورزی»  

.میان فلسفه ی عمومی و دیگر شکل های فلسفه ورزی تمایزی وجود دارد

 از آن زمان درین باره تفکر کرده  و به این نتیجه رسیده ام که فلسفه ی عمومی نه باید با موضوعش تعریف و

 با) آن طور که معموالً می گویند(شناخته شود، نه با روش شناسی های خاصی که به کار گرفته، و نه حتی 

.زبان قابل فهمش، بلکه چیزی که آن را تعریف و مشخص می کند اساساً و منحصراً هدف آن است

 فلسفه ی. معموالً می گویند که وجه تمایز فلسفه ی دانشگاهی و عمومی، مخاطبان مورد نظر آنها هستند

 اما تعریف. عمومی فلسفه ای است که در مکان های عمومی انجام می شود و مخاطب آن غیرحرفه ای است

 کتاب های. مبتنی بر مخاطب هنوز بیش از حد کلی و درباره ی ماهیت این کار بیش از حد کم محتواست

 معرفی اندیشه ی فیلسوفان یا ارائه ی مسائل فلسفی نیز برای مخاطبان غیرحرفه ای نوشته می شوند و با این

 آنها هدف آموزشی. حال نمونه هایی از فلسفه ی عمومی به معنای خاصی که در اینجا توصیف می کنم نیستند

.متفاوتی را برای خود در نظر گرفته اند



 .فلسفه ی عمومی با فلسفه ی دانشگاهی رقابت نمی کند و آن را به ابتذال نمی کشد 

 با در دسترس قرار دادن ابزارهای مفهومی و. فیلسوفانه تفکر برعکس، دعوتی است به

.می شود عمومی عملی، فلسفه به معنای کامل کلمه

 بهترین برداشت درباره ی فلسفه ی عمومی این است که آن را فعالیتی بدانیم با هدِف تشویق تفکر عقالنی در

هدف آن آشکار. فلسفه ی عمومی عامل شتاب دهنده به تفکر است. هر کسی که با آن در تماس قرار می گیرد  

هدف. دست کم، این تنها هدف یا اصلی ترین هدف آن نیست. کردن نتایج سنت ها یا پژوهش های فلسفی نیست  

یعنی، پرسش ناک: معرفی کند کاری فلسفی است تفکر انتقادی را که اصلی آن این است که به مخاطبان  

.نقد و تحلیل یک سؤال، و مواجهه ی دیالکتیک ،(problematisation of the given) کردن پذیرفته ها  

 هدف از برنامه های فلسفه ی عمومی این است که تفکر و راهبردهای دیالکتیک را در کنار نتایجی که از آنها

: گفته است۲۰۱۴همان طور که جک راسل وانستاین، فیلسوف، در سال . به دست می آید، به نمایش بگذارد  

پس نخستین قانون من برای فلسفه ی عمومی این است که به آنان اجازه  دهید شما را در حال تفکر ببینند» «.

 اگر فلسفه ی عمومی را به این شکِل تعلیمی بفهمیم و ببینیم، بهتر می توانیم رابطه ی آن را با فلسفه ی

.دانشگاهی درک کنیم

افتاده و ساده-پا-یکی از انتقادهای اصلی به فلسفه ی عمومی این است که نظریه ها و مفاهیم فلسفی را پیش   

بر اساس این استدالل، هر. می کند، و به این ترتیب جایگاه حرفه ای و علمی این رشته را تنزل می دهد  

هیچ کس وانمود نمی کند که. رشته ی علمی ای میزانی از تخصصی بودن و پیچیدگِی ضروری را در بر دارد  

دست کم قبل از همه گیری(می تواند ویروس شناسی یا زیست شناسی مولکولی را برای همه قابل فهم کند   

؛ چرا باید اصرار کنیم که چنین کاری با فلسفه انجام) در دوران شبکه های اجتماعی چنین بود۱۹-کووید  

شود؟

 او. هگل، آزرده از این پیش فرض که همه می توانند فلسفه ورزی کنند، تقریباً از همین استدالل دفاع می کرد

 از دیدگاهی نخبه گرا درباره ی فلسفه دفاع نمی کرد؛ اما در عوض تأکید می کرد که برای به کارگیری شیوه ای

 منظور هگل و بسیاری از منتقدان. عقالنی و فلسفی در تفکر، دریافت آموزش مناسب ضروری است

 معاصر این بود که کار فلسفه ورزی چیزی نیست که ما فوراً توانایی اش را داشته باشیم، بلکه نیازمند

.آموزش و تیزفهمی است

ً. در واقع، فلسفه ی عمومی خوب همین دیدگاه درباره ی فلسفه را به عنوان عمل تفکر تیزفهمانه می پذیرد دقیقا  

مانند توانایی تحلیل،(از برخی توانایی های شناختی  طبیعی و همسان به همین دلیل که برخورداری  

را مسلم در نظر نمی گیرد، یکی از اهداف خود را برانگیختن، هدایت و) مفهوم پردازی یا نقد و غیره  

.پرورش این توانایی ها می داند



هدف. پژوهش دانشگاهی در وهله ی اول می خواهد به فهمی بهتر از موضوع پژوهش خود درست یابد  

هرچند من با مخاطبانی غیرحرفه ای به بحث درباره ی مفاهیم واقعیت یا. فلسفه ی عمومی متفاوت است  

هدفم آن است که مردم را. نیست« واقعیت»باطل بودن می پردازم، هدفم آفرینش تعریفی جدید و کامل تر از   

رهنمون شوم و برخی پیش فرض های نیندیشیده را برمال« واقعیت»از مفهوم  خودشان به فهم بهتر برداشت  

فلسفه ی عمومی با فلسفه ی. کنم و احتماالً به برخی از پژوهش های فلسفی که با موضوع مرتبط اند اشاره کنم  

با در. فیلسوفانه تفکر برعکس، دعوتی است به. دانشگاهی رقابت نمی کند و آن را به ابتذال نمی کشد  

می شود عمومی دسترس قرار دادن ابزارهای مفهومی و عملی، فلسفه به معنای کامل کلمه .

 و با این. اتخاذ این رویکرد، به این پرسش پاسخ می دهد که چرا فیلسوفان به فلسفه ورزِی عمومی می پردازند

 چنین کاری می کنی؟ چرا فیلسوف باید بخواهد مردم را از هر چرا :حال، ممکن است همچنان کسی بگوید

سن و سنخی با تفکر عقالنی آشنا کند؟

 توجیه نهایی فلسفه ی عمومی بر این فرضیه ی فرافلسفی مبتنی است که نمی تواند مسلم گرفته شود و پذیرش

.باور به اینکه تفکر فلسفی یا عقالنی به خودِی خود ارزشمند است: فراگیر نیز ندارد

مبنای آن این باور. این ایده ای باستانی است که سقراط و افالطون پیش از بسیاری دیگر مظهر آن بودند  

 است که ترویج تفکر عقالنی به مردم اجازه خواهد داد که واقعیت را بهتر بفهمند، چه از نظر درکشان از

و چه فهمشان از جهانی که در) آرزوهایشان، خواسته هایشان، محدودیت ها و توانایی های بالقوه شان(خویشتن   

تا جایی که عقالنیت، استدالل ورزی و پژوهش دائمی را پیش نیاز مشارکت شهروندی در. آن زندگی می کنند  

 دموکراسی لیبرال بدانیم، این آگاهی تقویت شده نه فقط بر زندگی شخصی مردم تأثیر می گذارد بلکه بر تمام

بر مبنای آن عقالنیت می تواند بر. این ادعایی جسورانه است که همه با آن موافق نیستند. جامعه مؤثر است  

 تعصب، اطالعات غلط، تفکر نادرست و نگرش های نیندیشیده غلبه کند، و در نهایت از گفتگو و مدیریت

.تضادها به شکلی صلح جویانه و آگاهانه حمایت کند

.امروزه از نقش سوگیرِی شناختی در قضاوت های خود آنقدر آگاه ایم که از فلسفه انتظار معجزه نداشته باشیم  

 می دانیم که چگونه افکار عمومی بیش از پیش قطبی و آکنده از اطالعات غلط شده و متأثر از باورهای

 غیرعقالنی است و چگونه گفتگوهای عمومی می توانند تحت تسلط شعارهای بی استدالل قرار گیرند و

.این پدیده ها همیشه وجود داشته اند اما اخیراً پویایی معاصر اطالعات آنها را تشدید کرده است. خاموش شوند  

 آنها به ناچار این پرسش را طرح می کنند که آیا هنوز جوامع ما بر تبادل عقالنی ایده ها مبتنی هستند و آیا

مأموریت فلسفه ی عمومی نهایتاً بیهوده و ساده لوحانه است؟

 تعداد کمی از فلیسوفان عمومی دچار این توهم هستند که کوشش های آنها عموم مردم را به شهروندانی

اما باور. فلسفه ی عمومی نوعی نوش داروی جادویی نیست. روشن ذهن، عقالنی و آگاه تبدیل خواهد کرد  



 دارم که به رغم همه ی دشواری های محتمل و مشکالت تاریخی یا ضعف های شخصی مان، تفکر عقالنی

 نقشی مهم در جامعه بازی می کند و فیلسوفان می توانند گفتگوهایی بامعنا و عمومی درباره ی آنچه واقعاً مهم

.است، برانگیزند
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