
يكى از معضالتى كه دانشآموختگان دانشــــگاهِى فلسفه چه در 
دانشگاههاى عربى و چه غربى با آن مواجهاند، اين است كه فرصتهاى 
شــــغلى مرتبط با اين رشته اندكاند؛ خواه فرصتهاى شغلِى بالفعل و 
خواه بالقوه. در همين راستا مىخواهم خاطرهاى از دكتر مراد وهبه ذكر 
كنم. او از اســــتادان فلسفه در دانشگاه عين شمس مصر است. وهبه در 
گفتوگويى تلويزيونى گفت كه در ســــال 1944، وقتى مىخواسته به 
بخش فلسفة دانشگاه فؤاد اول(1) بپيوندد، رئيس وقِت بخش، جملهاى 
بهيادماندنى به او گفته است. المونت، اســــتاد مدعو فلسفة يونانى از 
اسكاتلند، به وهبه گفته است كه دانشآموختگان رشتة فلسفه، پس از 
پايان تحصيالتشــــان، هيچ كارى پيدا نخواهند كرد يا بهقول او: «بىكار 

مىمانى!»
مشاغل ويژة دانشآموختگان فلســــفه، در بهترين حالت، محدود 
مىشــــود به تدريس در دبيرستانها يا برخى آموزشگاهها و دانشگاهها. 
باوجود چنين محدوديتى، همين كه «فيلسوف» يا دانشآموختة فلسفه 
در مؤسســــهاى تربيتى به تدريس بپردازد، پيشرفت تقريبًا جديدى در 

تاريخ فلسفه به شمار مىرود.
تاآنجاكه من دريافتم، فلســــفه كه در حدود قرن شانزدهِم پيش از 
ميالد و در يونان متولد شــــد، در آن زمان هيچگاه بهشكل مادة درسى 
دانشگاهى درنيامد؛ بلكه در اصل، نوعى زندگى يا روش زندگى بوده 
يا ابزارى كه مىتوان با آن مردمان را يارى كرد تا زندگى بهترى داشته 
باشند. در اينجا بسيار شايســــته است كه به فيلسوف «بزرگ»، سقراط
(399تا469 قم) مراجعه كنيم. هر چه باشــــد او در اين زمينه، گواه ما 
است. ســــقراط معتقد بود كه معرفت(2) انواعى دارد كه برخى از آنها 
مهم و برخى ديگر كماهميتاند. او مىگويد بيشــــتِر مردم بسيارى از 
«كماهميتها» را از بَرند؛ مثًال «پيشهوران»(3)، معرفت مهمى در اختيار 
دارند و آن چگونگى فعاليت در حرفهشان است؛ اما چنين معرفتى تنها 
براى آنان سودمند اســــت، نه براى ديگران. اين، آن چيزى نيست كه 
مدنظر ســــقراط بوده و وى به آن اشاره مىكند. او مهمترين معرفت را، 

«شناخت بهترين راه براى زندگى» مىداند.
سنكا(4)، فيلســــوف رومى، با آغاز عصر مسيحيت، در نامههايى به 
لوسيليوس مىگويد: «به شما خواهم گفت كه فلسفه براى انسانها چه 
همراه دارد: راهنمايى. اگر كســــى روياروى مرگ قرار گيرد و ديگرى 
بهعلت فقر از زندگانى خود ناراضى گردد، زندگى بر او ناگوار خواهد 
شــــد؛ گو اينكه در راه ويرانى قرار گرفته و نيازمند كمك مىشود. در 

اينجا است كه فلسفه به جستوجوى اميد و يارى برمىخيزد.»
ازســــوىديگر تقريبــــًا هيچيك از افرادى كه بــــا مرگ و تباهى 
دستوپنجه نرم مىكنند يا كسانى كه بهسبب تنگدستى و نياز، ناراضى 
و دلخورند، حتى تصور هم نمىكنند كه فلســــفه نســــبت به مسائل 

گوناگون گروههاى مختلف بىاعتنا است.

چنين مشهور شده است كه فلســــفة دانشگاهى، دانشى خشك، 
دشــــوار و خالى از مهرورزى و احساسات انســــانى است و بيشتر به 
مسائلى از اين زندگى واقعِى دشوار اهميت مىدهد كه مجرد، مجازى يا 
نظرىاند. همچنين به مسائل گوناگون گروههاى مختلف مردمى، مانند 
زنان بىاعتنا است و بهطور كلى، روى مسائل تخصصى و فنِى مربوط 

به خود تمركز مىكند.
اين هم ناگفته نماند كه وجود ديدگاهى راكد به فلسفه در اسالم، 
به اين دانش آســــيب زده و مىزند. اين ديدگاه را نهتنها در ميان عامة 
مردم مىتوان يافت، بلكه در ميان فلســــفهورزان و افراد مرتبط با اين 
حوزه نيز مىتوان ديد. براى نمونه مىتوان به عنوان يكى از كتابهاى 
سيد بطليوســــى(5) اشــــاره كرد: الحدائق فى المطالب العالية الفلسفية

العويصة. (6)
آنچه در بيشــــتِر دانشكدهها و دانشــــگاهها «فلسفهورزى» ناميده 
مىشود، دروِن دانشى آكنده از اصطالحات تخصصى و فنى، انحطاط 
يافته و عنوان «بازى فكرى» يا چيزى شــــبيِه اين به خود گرفته است. 
يكى از موضعگيرىها و ســــخنان «مثالزدنى» در اين رابطه و از زبان 
فيلسوفى دانشگاهى، متعلق است به برتراند راسل، فيلسوف انگليسى. 

او در سخنرانى خود در بوستن امريكا در سال 1914، هدف فلسفه را 
«فهم نظرِى» جهان دانست و گفت كه چنين موضوعى براى حيوانات 
يا انسانهاى نامتمدن اهميت چندانى ندارد و حتى فراتر از اين، براى 

بيشتر متمدنان نيز خيلى مهم نيست.
فلسفة پنهان

) بر اين بــــاور بود كه  روانشــــناس سوئيســــى، كارل يونگ (7
دستبرداشــــتن از فلسفة «عملى»، پســــرفتى تأسفآور است. يونگ 
در سپتامبر 1942 در ســــخنرانى افتتاحية همايش روانشناسى در شهر 
زوريخ سوئيس، پزشكان و روانشناسان شركتكننده را صريحًا تحت 
فشار قرار داد. او فلســــفة دانشگاهى را چنين وصف كرد: «من دشوار 
مىتوانم واقعيت پنهانشــــده در درون افراد را بيرون بكشم. به همين 
علت است كه ما روانپزشكان و روانشناسان بايد فيلسوف نيزباشيم يا 
بهتماممعنا «پزشِك فلسفه» باشيم. البته ما آمادگى پذيرش چنين سخنى 
را نداريم؛ چون ميان ما و آنچه فلســــفه در دانشگاهها به آن مىپردازد، 

جدايى نمايانى است.»
ديدگاهِ يونگ به اين نكته اشاره دارد كه فلسفه از زمانى كه رخِت

خدمت به انسانيت را از تن بيرون كرد، راه خود را نيز گم كرد. فلسفه 
آنگاه به كجراهه رفت كه ازطبيعت عملى خويش روى گرداند و بدل به 
چيزى شد كه تنها دانشگاهيان در ميان خود به آن مشغول بودند. يونگ 
دريافته اســــت كه روانپزشكان و روانشناسان، آنگاه كه بيمارانشان را 
در تعامل با مشكالت يارى مىكنند، در حقيقت و البته بهمعنايى عملى 
مشغول فلســــفهورزىاند. درعينحال آنان جرئت نمىكنند خويش را 
«فيلسوف» بنامند. اين بهخاطر «سوءشهرت» فلسفه در زمينة سودمندى 
اســــت؛ البته اگر مجاز باشيم تعبير «سوءشهرت» را به كار ببريم. اينجا 
است كه چنين پرسشــــى مطرح مىشود: چراشاغالِن آموزش ديده در 

حوزة روانشناســــى، بايد بهگفتة يونگ، ابتدا با بيماران خويش از در 
فلســــفه درآيند؟ اين نكته ممكن است بخشى از پاسخ را روشن سازد: 
در آن دوره از تاريخ فلسفه، همه يا بيشتِر فيلسوفان تمايل نداشتند كه 
مردمان عادى را در تعامل با مشكالت زندگى روزمرهشان يارى كنند.

شكى نيست كه فلسفة كنونى با فيلسوفان بهتر كارمىكند تا مردم 
عادى و پس از فيلسوفان، پژوهشگران عميق در فلسفه. يعنى فيلسوفانى 
كه در فلســــفهورزى مهارت دارند،  به دانشــــجويان تازهكار، فلسفه 
مىآموزند تا اين دانشجويان بتوانند در آينده به دانشجوياِن پس از خود 
فلســــفه بياموزند و اين روند به همين ترتيب تا بىنهايت ادامه يابد! در 
اين ميان، هيچكس به فلســــفة عملِى مطلوب نمىپردازد. اين مثل اين 
است كه پزشــــكان بخواهند به تدريس طب به دانشجويان بسنده كنند 
و آن دانشــــجويان نيز در آينده تنها سرگرم تدريس شوند و بس؛ بدون 
اينكه هيچكس از آنان به كاربرد پزشكى در زندگى مردم اهميتى بدهد و 
بهسراغ معالجة بيمارانى برود كه در زندگى و در جامعه رنج مىكشند.

توانايى فلسفه
پيشازاين گفتيم كه اين ايده كه «فلسفه بايد از جهت عملى مفيد 
باشــــد» حرف نويى نيست. بسيارى از فيلســــوفان بزرگ دريافتند كه 
نقش فلسفه در يارىرسانى به و پشــــتيبانى از آدميان براى رويارويى 
با ســــختىهايى كه بدان دچارند، نقشــــى مهم و اساسى است. خوب 
)، فيلســــوف يونانى وام بگيرم كه بيش از  اســــت در اينجا از اپيكور (8
دوهزار ســــال پيش، فلسفه را «عالج روح» دانست. او بر اين باور بود 
كه استداللهايى كه فالســــفه مطرح مىكنند، اگر چيزى از رنج انسان 
نكاهد، بىشك عقيم خواهد بود. رواقيان (9)نيز معتقد بودند كه فلسفه 
تنها ازبركردِن نظريات يا تأويل برخى متنها نيست؛ بلكه «هنِر آموختِن
زندگِى باكرامت» اســــت. افزونبراينها، سقراط نيز بر اين باور بود كه 

فلسفه، آموختِن مفاهيم و مقوالت نيســــت. ازاينرو شركتكنندگان 
در جلســــات بحِث خود را تشويق مىكرد كه پرسشها و دغدغههاى 
خويش دربارة باورها و افكارشــــان را مطرح سازند و انديشه و آراى 

خود را دربارة هر مسئلهاى كه تصوركردنى است، بهدقت بكاوند.
در تاريخ جديد نيز فيلسوفاِن مشــــابهى بودهاند. فردريك نيچه، 
فيلسوف آلمانى، فالسفه و انديشمندان روزگار خود را سرزنش مىكند 
كه چرا فلســــفه باوجود آنها به يك كار دانشگاهى كسالتآور تبديل 
شده اســــت. نيچه مىگويد در انتظار چيزى اســــت كه نام «پزشِك

فيلســــوف» بر آن نهاده است. پزشك فيلســــوف كه از شجاعت كافى 
برخوردار اســــت، خود را با اين گفته به خطر مىاندازد كه آنچه تا اين 
مرحله از فلسفهورزى سنجيده شده اســــت، هيچگاه «واقعيت» نبوده 
اســــت؛ بلكه واقعيت، چيزهاى ديگرى است. بگذاريد چنين بگوييم: 

تندرستى، آينده، رشد، قدرت و زندگى.
همچنين لودويگ ويتگنشتاين (10)، فيلسوفى كه بيشترين تأثير را بر 
قرن بيستم گذاشت، در مجلة امريكايى تايم دربارة فايدة فلسفهخواندن 
پرسشهايى مطرح كرد. او گفت كارى كه فلسفهخواندن با ما مىكند، 

اين اســــت كه مثًال به ما توانايى مىدهد كه با ديگران دربارة سؤاالت 
مطرحشده در منطق بهطور عقالنى گفتوگو كنيم. پس اگر قرار نيست 
فلسفهخواندن، انديشــــة ما را دربارة سؤاالت سرنوشتساز در جهان 
بهبود ببخشــــد و تقويت كند، چه فايدهاى دارد؟ در همين رابطه جان 
(11)، فيلســــوف امريكايى و صاحبنظِر بزرگ حوزة تربيت و  ديويى
تعليم، در اوايل قرن گذشته چنين مىگويد: «فلسفه تنهازمانى مىتواند 
ارزش حقيقى خود را آشــــكار سازد كه صرفًا ابزارى براى پرداختن به 
مشكالت فيلسوفان نباشد و تبديل به روش يا وسيلهاى شود كه از نزد 

فيلسوف به درآمده ورهسپار تعامل با مشكالت آدميان شود.»
فيلسوف معاصر فرانســــوى، لوك فرى (12) مىگويد: «چيزى در 
فلســــفه وجود دارد كه به غلبه بر ترسهــــاى فلجكنندة زندگى كمك 
مىكند. آموختن زندگى و آموختن نترســــيدن از ابعاد گوناگوِن مرگ، 
از اهداف پيشــــين مكاتب فلسفى در تاريخ يونان كهن بوده است. اين 
موضوع، رســــالت اين مكاتب به شــــمار مىرفته و لذا شايستة توجه 

است.»
آنچه تا اينجا گفتيم، دعوتى اســــت از «دوستداران حكمت» در 
همه جا تا زمام امر را به دست بگيرند و فلسفه را از انحصار تاالرهاى 
ســــخنرانى برهانند و به جهان واقعِى زندگى عرضه كنند. ما نبايد از 
كاركرد «درســــت» فلسفه غفلت كنيم. من و نيز ديگران مىپنداريم اين 
كاركرد، كمك به انســــانها براى رويارويى با بخشى از مشكالت يا 
مســــائلى است كه در آنان ايجاد نگرانى مىكند. پس از انجام اين مهم، 
فلسفه بايد بهوسيلة فيلسوفان يا «مشاوران فلسفى» (13) به مردم بياموزد 
كه آنان خود يا بــــا كمك ديگر برخورداراِن از «آگاهِى» واال، مىتوانند 

بسيارى از مشكالتشان را يكى پس از ديگرى برطرف سازند.
خبرگى فيلسوفانه

نقش فلسفه زمانى روشنتر مىشود كه مشكالت پيچيدهتر شود. 
بهعنوانمثال، وقتى معلوم مىشــــود كه ميان برخى ارزشها و مواضع 
اخالقى، ستيزى وجود دارد يا هنگامى كه واقعيتهايى متناقض آشكار 
مىشود يا عقل در رويارويى با يكى از مشكالت در محدودهاى گرفتار 
مىشــــود يا حتى زمانى كه زندگى بهطور پيشبينىناپذيرى بىمعنى يا 
غيرمنصفانه به نظر مىرســــد... در همة اين مواقع و از اين نيز بيشتر، 
فيلســــوف يا فلسفهورز يا مشاور فلسفى مىتواند بيشتر از يك دوست 

فايده داشته و يارىرسان باشد.
اميدوارم «مشاورة فلســــفى» در آينده در زندگى ما جايگاه خود 
را بيابد. اين مشاوره بهطور مستقيم بهســــراغ ذات مسئله ى فلسفى، 

ترسهاى عمومى يا مســــائل مهِم شــــخصى نمىرود؛ بلكه بهترين
اطالعات نظــــرى را بههمراه كارآمدترين روش بــــراى رويارويى با
مشكالت غيرآكادميك به افراد عرضه مىكند. اين افراد كسانى هستند
كه در برابر دشــــوارىها و چالشهاى زندگى شخصى خود، بهدنبال
پشتيبان مىگردند. ازآنجاكه مشاوران فلسفى، مشكالت فلسفى را شبيه
به راهنماياِن متخصِص روانشناسى تشــــخيص نمىدهند، مىتوانند
«مشاورهاى فلسفى» بدهند كه گاه از بســــيارى رواندرمانىها مفيدتر
است. از اين ديدگاه الزم است بگوييم كه تعامل مشاور فلسفى با برخى
مســــائل عاطفى و نمونههاى مشابه، به اين معنا نيست كه او به فلسفة
«حقيقى» نمىپردازد؛ بلكه هر پرسشــــى كه «بيمار» يا مراجعهكننده يا
افراد را نگران مىكند، بر تخصص فلسفى او مىافزايد. اين درست مثل
همان كارى است كه در آموزشگاه يا دانشگاه با همكالسىهاى خود به
آن اشتغال داشته است. «مشاورة فلسفى» (14) هيچگاه جايگزين فلسفة
دانشگاهى و گفتوگوهاى علمى در سال تحصيلى نخواهد شد؛ بلكه
اين نوعى «همكارى» يا گفتوگوى خالقانه ميان دو نفر اســــت. يكى
از اين دو، مشــــاور فلسفى است كه بهطور گسترده و برابر در دو زمينة
تاريخ فلسفه و فلسفهورزى آموزش ديده است. نفر دوم هم بيمار است
كه عالقهمند به اســــتفاده از اين تخصص است. هدف مشاور فلسفى

درنهايت بهبودبخشيدن به زندگى اين مراجعهكننده است.
برعكِس آموزِش فلســــفه در طول ســــال تحصيلى دانشگاهى،
مشــــاورة فلسفى در مقام نخســــت، بهمعناى انتقال مستقيم معرفت از
كارشناس، يعنى مشاور فلسفى، به نوآموز (15) ، يعنى بيمار نيست؛ البته
گاهى اوقات هست كه بيمار مىخواهد از مشاور فلسفى برخى چيزها
را بياموزد: مهارتهاى تفكر انتقادى و نوآورانه يا آنچه فيلسوفان بزرگ
دربارة مجموعهاى از مسائل گوناگون گفتهاند يا چگونگى تصميمگيرى
اخالقى يا درستِى گردننهادن بر باورى خاص يا بهطور خالصه يكى از
امور اينچنينى. در اين صورت مشاورة فلسفى بدل به نوعى از تدريس و

آموزش مىشود و بر تبادل توانايىها و اطالعات تأكيد مىورزد.
--------------------

پىنوشتها:
[1] اين دانشگاه را امروزه «دانشگاه قاهره» مىنامند.

knowledge [2]
craftsman [3]

[4] ماركوس يا لوســــيوس آنائئوس سنكا مشــــهور به «سنكاى
جوان»، فيلســــوفى رواقى بود كه در سالهاى 40 قم تا 55 م در روم

مىزيست.
يدالبََطْليَوسى، از ادباى مسلمان [5] أبومحمد عبداهللابنمحمدبنالسِّ
بود كه در سال 1052م در اندلس زاده شد و به سال 1127 از دنيا رفت.
المسائل واألجوبة، المثلث، شرح سقط الزند و الحلل فى أغاليط الجمل،

عنوان برخى كتب او است.
[6] بوستانهايى از مطالب واال و دشوارياب فلسفى.

[7] كارل گوستاو يونگ، روانپزشكى سوئيسى بود كه نظرياتش
در روانشناسى با عنوان «روانشناسى تحليلى» معروف است. او در كنار
فرويد، از پايهگذاران دانش جديد روانكاوى محسوب مىشود. يونگ

به سال 1875 زاده شد و در سال 1961 از دنيا رفت.
[8] اپيكور (Epicurus) فيلسوف يونانى در 341قم در ساموس
واقع در درياى اژه زاده شــــدو در ســــال 271قم در 71سالگى بدرود

حيات گفت.
[9] رِواقىگرى (Stoicism) مذهبى فلســــفى اســــت كه زنون
كيتســــيونى (Zeno of Citium) آن راتأسيس كرد. عنوان «رواقى»
بدين مناسبت اســــت كه حوزة ايشان در يكى از رواقهاى آتن منعقد

مىشد.
[10] لودويگ يوزف يوهان ويتگنشــــتاين متولد 1889 در وين
اتريش و مرگ 1951دركمبريج انگلستان، فيلسوف اتريشى قرن بيستم
كه بابهاى زيادى را در فلســــفة رياضى، فلسفة زبان و فلسفة ذهن

گشود.
[11] جان ديويى، زادة 1859 و درگذشــــته به سال 1952، يكى از
فيلسوفان بسيار معروف امريكايى قرن بيستم و از پيشتازان عملگرايى
اســــت كه آراى انقالبىاش درباب سرشت فلسفه، آموزش، جامعه و

سياست بحثهاى فراوانى را به وجود آورد.
[12] لوك فرى، فيلسوف معاصر، زادة 1951 در فرانسه است. او
از مدافعان جدى انســــانگرايى سكوالر و از اعضاى سابق بنياد فكرى

سن سيمون است.
[13] المستشارين الفلسفيين.

[14] االستشارة الفلسفية: مراد فلســــفهورزى از طريق راهنمايى
فلسفى است.

[15] يا از صاحب معرفت به طالب معرفت.
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سرنوشت فلسفه 
در بيرون از دانشگاه
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* فلسفه از زمانى كه رخِت خدمت به انسانيت را از تن بيرون 
كرد، راه خود را نيز گم كرد. فلسفه آنگاه به كجراهه رفت كه 
ازطبيعت عملى خويش روى گرداند و بدل به چيزى شد كه 

تنها دانشگاهيان در ميان خود به آن مشغول بودند
* فيلسوف معاصر فرانسوى، لوك فرى مىگويد: «چيزى در 
فلسفه وجود دارد كه به غلبه بر ترسهاى فلجكنندة زندگى 

كمك مىكند. آموختن زندگى و آموختن نترسيدن از ابعاد 
گوناگوِن مرگ، از اهداف پيشين مكاتب فلسفى در تاريخ يونان 

كهن بوده است. اين موضوع، رسالت اين مكاتب به شمار 
مىرفته و لذا شايستة توجه است.»

* مشاغل ويژة دانشآموختگان فلسفه، در بهترين حالت، 
محدود مىشود به تدريس در دبيرستانها يا برخى 

آموزشگاهها و دانشگاهها. باوجود چنين محدوديتى، همين كه 
«فيلسوف» يا دانشآموختة فلسفه در مؤسسهاى تربيتى به 
تدريس بپردازد، پيشرفت تقريباً جديدى در تاريخ فلسفه به 

شمار مىرود


