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  مقدمه
کــه در فلســفه معاصــر صــورت  یتقســیم معروفتــرین

آن به فلسـفه   تقسیمگیرد و بسیار مورد توجه است،  می
این تقسیم، در نگاه اول، . استاي  تحلیلی و فلسفه قاره

رسـد بتـوان    نظـر مـی   بهنماید چنانکه  تقسیمی جامع می
فیلســوفان انگلســتان و امریکــا را فیلســوف تحلیلــی و 

اي  فیلسوفان بخش غیر بریتانیایی اروپا را فیلسوف قاره
گیـریم و   نامید اما وقتی مسـأله را بـه تفصـیل پـی مـی     

خــواهیم تــک تــک فیلســوفان معاصــر را در ایــن   مــی
 شویم که بندي جاي دهیم با چنان ابهامی روبرو می طبقه

توجه فیلسوفان تحلیلی . شویم ناگزیر به تجدید نظر می
بیشتر معطوف به مسائل مربوط به منطق، زبـان، نظریـه   

هـاي مختلـف از جملـه     شناسی دانش معرفت و معرفت
فلسفه علم، فلسفه اخالق، فلسفه سیاست و فلسفه دین 

اي بـه مسـائل خاصـی از     است در حالی که فلسفه قاره
زیستانس انسانی، تفسیر متن، نقد قبیل پدیدارشناسی، اگ

بـه هـر حـال    . مدرنیته و فلسفه تاریخ بیشتر توجه دارد
اگر چه تقسیم فلسفه معاصر به فلسفه تحلیلی و فلسفه 

اي امـروزه تقریبـاً مقبـول افتـاده اسـت امـا تـداوم         قاره
ها در مورد آن موجب شده است کـه ایـن مسـأله     بحث

ه در جهان غـرب،  اي زنده باشد و پیوست همچنان مسأله
فضاي این بحث . مقاالت و کتبی درباره آن نوشته شود

چنان گسترده است که حجم وسیعی از آثار مکتوب در 
گیـري   باره فلسفه تحلیلی به بحث درباره نحـوه شـکل  

اي اختصـاص   فلسفه تحلیلی و نسبت آن با فلسفه قـاره 
هاي گـاه و بیگـاه    گیري عالوه بر آن، موضع. یافته است

وفان دو سـنت علیـه یکـدیگر، آتشـی بـر خـرمن       فیلس
امـا آیـا ایـن تقسـیم     . اختالف میان آن دو افکنده است

صرفاً یک تقسیم جغرافیایی و یا زبانی اسـت یـا اینکـه    
هاي فیلسوفان  ریشه در اختالف نظر بنیادي میان دیدگاه

دو سنت دارد؟ براي تحلیل نسبت میان آن دو ابتدا الزم 
  .و سنت را بررسی کنیمهاي عام د است ویژگی

  
  فلسفه تحلیلی
 آنتعریـف   و اي اسـت خوشـه  یمفهـوم ، فلسفه تحلیلـی 

از  یکدسـتی  مجموعهمشتمل بر زیرا  ؛تقریباً ناممکن است
بلکـه   ؛پـردازد ها نیست و به موضوع واحـدي نمـی  آموزه

بیشتر شبیه یک روش و یک نحوه پرداختن به یک مسـأله  
هـا و  اي از روشموعهبلکه مج ،است و البته نه یک روش

 دارنـد  1بـا هـم مشـابهت خـانوادگی     اسـت کـه   هـا آموزه
(Hacker, 1998: 3- 4) . در فاصله سـالهاي  این فلسفه

به عنوان یک جریان فلسـفی برجسـته    1970تا  1910 دهه
آخر قرن بیستم، آن برجستگی را از  ربعمطرح بود ولی در 

از دو چونـان یکـی    ايدست داد و در کنـار فلسـفه قـاره   
فلسفه تحلیلـی   .قرار گرفت جریان فلسفی برجسته معاصر

 اسـت  هاي متفاوت و گاه متنافر اندیشهدربرگیرنده امروزه 
ــه  ــیف  چنانکـ ــیص و توصـ ــاري  آنتلخـ ــوار کـ دشـ

اگرچـه   .(Martinich and Sosa, 2001: 2-3)اسـت 
مفاهیمی چون تحلیـل، تحلیـل    ،از آغاز این جریان فکري
فلسـفه  «اما عنوان  بودرفته ه کار منطقی و تحلیل مفهومی ب

این عنوان ظاهراً اولین بـار در  . بعدها به کار رفت» تحلیلی
تأثیرات «اي از نیگل با عنوان در مقاله ،سی قرن بیستم دهه

نیگـل در   .به کار رفتـه اسـت  » و برداشتهاي فلسفه تحلیلی
این مقاله ماجراي تفکر فلسفی در بـاب منطـق و روش را   

کنـد هـر    وین، پراگ، ورشو و لوو دنبـال مـی   در کمبریج،
هاي مور، ویتگنشتاین و فیلسوفان  چند بیشتر به بیان آموزه

گویـد کـه    وي مـی . پـردازد  ویژه کارناپ، می حلقه وین، به
گردد کـه در آن   برمی 1922گیري حلقه وین به سال  شکل

کرسی فلسفه در دانشگاه وین به موریتس شـلیک سـپرده   
ه تا مدتها بعد خود را چونان یک مکتـب  اما این حلق. شد

عناصـر مـؤثر در رشـد ایـن حلقـه      . کرد فلسفی تلقی نمی
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پوزیتیویسم اگوست کنت و ارنست مـاخ  : عبارت بودند از
و تحلیل منطقی راسل، قرارداد گرایی عملگراي پوانکاره و 

شـناختی پیـر دوئـم کـه در تراکتـاتوس       پژوهشهاي روش
ودند؛ کتابی که تـا دو سـال   ویتگنشتاین با هم جمع شده ب

.  (Nagel, 1936: 26) موضوع بحث جلسات حلقه بود
نیگل در این مقاله با صـراحت از عنـوان فلسـفه تحلیلـی     

  :گوید وي می. کند استفاده می
. طـرف اسـت   فلسفه تحلیلی در ظاهر از لحاظ اخالقی بی

استادان فلسفه تحلیلی به شاگردان خود عقایـد جزمـی در   
فلسـفه  . کننـد  ین، نژاد یـا جامعـه القـا نمـی    باب حیات، د

تحلیلی ورزش عقل در یک حـوزه خـاص اسـت و اگـر     
شیوه عقل در طبیعت شخص رسوخ کنـد، هـیچ آمـوزه و    
نهادي مصون از بازنگري انتقادي نخواهد بود زیرا فلسـفه  
سنتی اغلب چونان نوعی ابهام گرایی به کار رفته اسـت و  

   .(Nagel, 1936: 9)ت تنفر حلقه وین را برانگیخته اس
کند که میان فیلسـوفان   نیگل سپس به چالشی اشاره می

سو و فیلسوفان آکسفورد از سوي  کمبریج و وین از یک
او همچنین دو کارکرد را براي . دیگر وجود داشته است

یکی اینکه زمینه مناسـبی را  : شمارد فلسفه تحلیلی برمی
چونـان   کنـد، دیگـر آنکـه    براي تحلیل عقلی فراهم می

کند باورهاي نامعقول را  شمشیري تیز و براق کمک می
وي آنگـاه  . ها آشکار شـود  کنار بگذاریم تا ساختار ایده

این است که آنچه  ]فلسفه تحلیلی[ هدف آن«: گوید می
» دانیم تا آنجا که ممکن است، روشـن کنـد   را واقعاً می

(Nagel, 1936: 9) . اگر چه نیگل در مقاله خود چند
 کاربرداین اما برد  نوان فلسفه تحلیلی را به کار میبار ع

زند که این فون رایت حدس می. ج آن نشداموجب رو
  نظیـر   ،پـس از جنـگ آرتـور پـاپ     عنوان از طریق آثار

حقیقـت   و معناشناسی و) 1949(عناصر فلسفه تحلیلی 
) 1958(پژوهشــی در مبــانی فلســفه تحلیلــی: ضــروري

فیلسوفان  بسـیاري را   ،یفلسفه تحلیل. رواج یافته است
و  3، ویـن 2کـه در سـه مرکـز کمبـریج     گیـرد در بر مـی 

فلسفه تحلیلی در کمبـریج  . کردند فعالیت می 4آکسفورد
ویـژه مواجهـه آنهـا بـا      با کارهاي راسـل و مـور و بـه    

الیسم بریتانیا آغاز شد و به تدریج در کار راسـل و   ایده
مت تحلیل ویتگنشتاین متقدم و با اتمیسم منطقی، به س

این رویکرد منطقی بعدها در اندیشه . منطقی کشیده شد
البته ویتگنشـتاین در  . فیلسوفان حلقه وین بازتاب یافت

دوره دوم تفکرش از آن رویکـرد منطقـی روي گـردان    
ماند و روي  شود در حالی که راسل به آن وفادار می می

فلسفه تحلیلی در . تابد گردانی ویتگنشتاین را نیز برنمی
اندیشه پوزیتیویست هاي منطقی اگرچـه بـا تأکیـد بـر     
تحلیل منطقی همراه است اما به دلیل حاکمیت نگـرش  

اي علمـی تبـدیل    علمگرایانه و فیزیکالیستی بـه فلسـفه  
پذیري  پوزیتیویست ها با برگرفتن اصل تحقیق. شود می

چونان مالك تفکیـک علـم از غیـر علـم و نیـز مـالك       
دالطبیعی، دینـی و اخالقـی را   هاي مابع معناداري، گزاره

هر چند منتقدان، پذیرش این مـالك  . فاقد معنا دانستند
معنایی سخنان آنهـا در بـاب ایـن مـالك      را مستلزم بی

بیشـتر متـأثر از    ،آکسـفورد  تحلیلـی در  فلسفه. دانستند
هـاي او را پـیش از    ویتگنشتاین متأخر بود کـه اندیشـه  

یزمن و پاول هاي فلسفی چاپ شود، وا آنکه در پژوهش
 بـا اینهمـه  . و بعدها آنسکوم به آکسفورد گسترش دادند

همچـون آسـتین، نیـل و     آکسـفورد،  برخی از فیلسوفان
فلسـفه  ایـن   .هـا نکردنـد   گرایس اعتنایی به این اندیشه

تـوان   حلقه وین یک مکتب نبود و نمی فلسفه برخالف
 فیلسـوفان آن عنوان اصول مشترك اندیشـه   اصولی را به

هاي ویتگنشتاین را بیش از آنکه  آنها اندیشه. ردمعرفی ک
  ایشان چنان متفاوت  يآرا. بپرورانند مشابه سازي کردند

و گاه متعارض است که به تعبیـر هکـر اطـالق عنـوان     
 آگاهی ناگمراه کننده فلسفه زبان روزمره بر ایشان نشانه 

فلسـفه  . (Nagel, 1936:22)سـت آنهاهاي  از اندیشه
خر قرن بیستم، برجسـتگی خـود را از   در ربع آ تحلیلی

اي از فیلسـوفان آن چـون رورتـی، در     دست داد و پاره
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 همه این فلسـفه  با این. برابر آن، موضع انتقادي گرفتند
تـا   ه اسـت جا گذاشـت  دو وظیفه کلی را براي فلسفه به
  :نسل هاي آینده آنها را دنبال کنند

رح مطـ ویتگنشـتاین متـأخر    درانتقادي که  وظیفه) الف
حــل معضــالت  و آن عبــارت اســت از وظیفــه اســت

نـه تنهـا در قلمـرو     ،هاي مفهـومی  مفهومی و رفع ابهام
 همچنـین  .هاي تفکـر آدمـی   بلکه در همه حوزه ،فلسفه

زبان  ی کهسخن مثالً .پرسش در باب معقولیت نه صدق
و دربـاره ژن   شناسان نظري درباره زبـان فطـري تفکـر   

هـا مـی گوینـد دربـاره     کنند یـا آنچـه آن   زبان مطرح می
کسانی که به یک زبان صحبت می کنند در حالی که به 

اي کلی را در باب دستور زبان  صورت ناخودآگاه نظریه
اي کـه بـراي فهـم     انـد؛ نظریـه   یا تفسیر مفروض گرفته

عالوه بر اینها پژوهش در باب نه . متقابل ضروري است
ان شناسـ  صدق، بلکه معناي این مدعاي بسیاري از روان

گویند براي اینکـه شـخص بتوانـد ببینـد،      تجربی که می
مغـز فرضـیه بسـازد، منطـق     : چند کار باید انجام گیـرد 

هایی از میدان  کار ببرد، نتیجه بگیرد، نقشه استقرایی را به
دید بسازد و بر اسـاس اطالعـاتی کـه در اختیـار دارد،     

فلسـفه تحلیلــی  . هـا را بــه سـطوح اشـیاء بدهــد    رنـگ 
هاي مختلف  ز این دست را در مورد شاخههایی ا پرسش

شناسی گرفته تا اقتصاد و علوم  علوم از فیزیک و زیست
از ایـن رو فلسـفه تحلیلـی    . کنـد  اجتماعی مطـرح مـی  

انتقادي، امتداد علم نیست بلکه دادگاه حس اسـت کـه   
شـود یـا    علم وقتی به سمت اسطوره سازي کشیده مـی 

ـ    غرق در سردرگمی مفهومی مـی  ن دادگـاه  شـود، بـه ای
 تکمیـل وظیفـه  ) ب .شـود تـا نقـد شـود     فراخوانده می

ــردن ــه .(complementary)ک ــتاین،   ب ــر ویتگنش تعبی
بازنمایی روشن کاربرد واژگان یا گرامـر زبـان در یـک    

تعبیـر استراوسـون، ارائـه      یـا بـه   و قلمرو خاص بحث
توصیفی از ساختار شاکله مفهومی ما یا برخی قطعـات  

اسـاس اسـتعاره رایـل، ترسـیم و     یا بـر  و مربوط به آن 

تصحیح جغرافیاي منطقی شـناختی کـه از قبـل داریـم     
(Nagel, 1936:28-9).   ــدگار ــراث مان ــابراین می بن

فلسفه تحلیلی براي فلسفه ایـن بـود کـه فلسـفه را در     
یکـی اینکـه بـا    : برابر علـم، داراي دو کـارکرد دانسـت   

تحلیل مفهومی واژگان علم، مدعاي علم را روشن کند 
دیگـر  . با نقادي آن مانع اسطوره سازي در علم بشود و

آنکه نقش مکمل را براي علم ایفا کند؛ یعنی به مطالعـه  
عناصري از شناخت بشـري بپـردازد کـه قابـل مطالعـه      
تجربی نیستند؛ یعنی مثالً اگر در فیزیک، دانشمندان بـه  
تبیین و توضیح قوانین مربوط به حرکت، نـور و ماننـد   

زند، فیلسوف بـه تحلیـل سـاختار شـاکله     پردا آن ها می
مفهومی بپردازد و یا فرآیند شناخت حسـی را توضـیح   
 دهد، کاري که مثالً راسل در علم مـا بـه عـالم خـارج    

دهد و تحلیلی فلسـفی از مفهـوم داده حسـی     انجام می
کوشد نشـان دهـد کـه مؤلفـه      دهد یعنی می دست می به

و تا چـه حـد   ذهن  به   نهایی داده حسی تا چه حد قائم
  .مربوط به خارج است

  
  اي  فلسفه قاره
شـود و در هایـدگر و    اي با هوسرل آغاز می فلسفه قاره

پس از آن از طریق سارتر، مرلوپونتی، گـادامر و دریـدا   
شناسـی     هایدگر این فلسفه را پدیـدار . کند ادامه پیدا می

دانست و در حالی کـه نظریـاتش بـر مطالعـه هوسـرل      
اصول محوري فلسفه او همچون تحویل،  استوار بود، با

تـام  . شهود ذاتی و پیوند با دکارت گرایی، مخالفت کرد
گویــد کــه هایــدگر بــیش از آنکــه باعــث  راکمـور مــی 

. گسترش پدیدارشناسی شده باشد، موجب افول آن شد
هر چند هنوز هستند فیلسـوفانی کـه منتسـب بـه ایـن      

ان، تا چـه  گرایشند و البته روشن نیست که فراتر از عنو
 انـد  حد در رویکرد به مسائل فلسفی بـا هـم هـم رأي   

(Rackmore, 2004: 468) .    البتـه تعریـف فلسـفه
اي که صـرفاً حاصـل کـار فیلسـوفانی      اي به فلسفه قاره
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چـون هایــدگر و آدورنــو، هابرمــاس و اپــل، ســارتر و  
و دریـدا  (Althusser) لویناس، فوکو، الکـان، التوسـر  

زیرا سایر فلسفه هایی را که در است، قابل مناقشه است 
گوید که  مولیگان می. گیرد اند، دربرنمی اروپا شکل گرفته

گرا  اي را مبهم و ابهام فیلسوفان تحلیلی اغلب فلسفه قاره
کنند که به ادبیات بیشتر نزدیک است تـا بـه    معرفی می

گزیند و در مقابل،  فلسفه و از برهان و تحلیل دوري می
وزیتیویسـم منطقـی و فلسـفه زبـان     فلسفه تحلیلـی را پ 

اما این   .(Mulligan, 1991: 115) کنند توصیف می
دو توصیف خالی از اشکال نیست زیرا توجه فیلسوفان 

اي به ادبیات، به ویژه رمان و نمایشنامه، به اقتضاي  قاره
هاي انسانی بوده است که  توجه ایشان به حاالت و تجربه

پـس ایـن امـر    . آیـد  میدر رمان به خوبی به تصویر در 
درسـت  . موجب خروج آنهـا از قلمـرو فلسـفه نیسـت    

طور که گرایش فیلسوفان تحلیلی به علـم، هنـر و    همان
ایـراد  . نیز چنین استلزامی ندارد هاي درجه دوم معرفت

تـوان محـدود بـه     دیگـر آنکـه فلسـفه تحلیلـی را نمـی     
چـرا کـه   . پوزیتیویسم منطقـی و فلسـفه زبـان دانسـت    

د فیلسوفان بزرگی چـون مـور، راسـل و    شو موجب می
. ویتگنشتاین متقدم خارج از ایـن حـوزه قـرار بگیرنـد    

اي به معناي اخص، برآمـده از فلسـفه نیچـه     فلسفه قاره
گـرا   هـاي ضـد عقـل    ها و گرایش است و در آن اندیشه

همچون پسامدرنیسم وجود دارنـد امـا ایـن فلسـفه بـه      
و دنباله آنها در  آلیسم آلمان، مارکسیسم معناي اعم، ایده

 گیــرد دوره معاصــر مثــل نظریــه انتقــادي را دربرمــی
(Glock, 2012: 399) .  اي هرگـز از  فیلسـوفان قـاره

د زیرا یستناینکه این عنوان بر آنها اطالق شود، خرسند ن
کننـد  دنبال مـی  آن معتقدند که فلسفه را به معناي سنتی

 آنهـا . کننـد مثالً از سنت پژوهش تاریخی حمایـت مـی  
 و از ناحیه دانند که از بیروناي را عنوانی میعنوان قاره

بریتانیـایی   -نظرانه و شکاکانه اروپـایی  یک دیدگاه تنگ
آنها بیشتر مایلنـد کـه سـنت     .بر آنها تحمیل شده است

سـنتی کـه از   . شان فلسفه اروپایی خوانـده شـود  فکري
آلیسم آلمـان، هرمنوتیـک و    شود و تا ایدهیونان آغاز می

مسأله ایـن اسـت کـه    اما . یابدایش نوکانتی ادامه میگر
فلسفه اروپایی در کنار نیچه، فوکو، دلوز و الکـان، نـام   
کسانی چون الپالس، کنت، فرگه، کارناپ، شلیک، پوپر 

ــی ــتاین را در برم ــردو ویتگنش ــن   گی ــه ای ــالی ک در ح
از سـوي   .گیرنـد  فیلسوفان در سنت تحلیلی جـاي مـی  

نیـز  » اروپـایی «ه تعبیـر فلسـفه   رسـد کـ   نظر می هدیگر ب
شود کسانی که در امریکـا  نیست زیرا موجب میسودمند 

ایـدگر، دریـدا و   ویژه اندیشـه ه  اي، به زمینه فلسفه قاره در
ــیدیگــران  ــار م ــد ک ــی ، یوهــان   کنن مثــل ریچــارد رورت

 ،(Jack Caputo)و جک کپوتـو  (John Sallis)سالیس

قابل هم فلسفه در طرف م. سنت  قرار گیرنداین خارج از 
جهان انگلیسی زبان نیسـت؛ چنانکـه    تحلیلی محدود به

مایکل دامت از جایگاه اندیشه فرگه در پیدایش فلسـفه  
مـاترینیچ و سوسـا،   کند و کسانی چون  تحلیلی دفاع می

فلسـفه تحلیلــی را کــار مــور، راســل و دیگــر فالســفه  
 و در عـین حـال  داننـد   بریتانیایی تا نیمه قرن بیستم می

هـاي بعـدي در فلسـفه     ي آنکه این عنوان پیشـرفت برا
کننـد کـه فلسـفه    تحلیلی را نیز دربربگیرد، پیشنهاد مـی 

آلمانی خوانده شود تـا سـهم    -تحلیلی، فلسفه انگلیسی
فیلسوفان بزرگـی چـون کارنـاپ، فایگـل، رایشـنباخ و      

امـا در  دیگران را پس از مهاجرت به امریکا شامل شود 
بر نقـش فیلسـوفان اتریشـی     مقابل گروهی براي تأکید

مثل برنتانو و بولزانو و نیـز ویتگنشـتاین و پـوپر، ایـن     
دشـواري اطـالق    .انـد  اتریشی نامیده-فلسفه را انگلیسی

اي در دشـواري  عناوین بـر دو سـنت تحلیلـی و قـاره    
هاي خاص هر یک شود که میان روشتمایزي ظاهر می

کنند تـا  هر دو سنت تالش می. توان قائل شداز آنها می
. بسیار دقیق، علمی و حسـاس نسـبت بـه زبـان باشـند     

برخی براین نظرند که فلسفه تحلیلی بیشتر مسأله محور 
اي بر تبیین مـتن متمرکـز   است در حالی که فلسفه قاره
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؛ از جملـه  با وجود این مسـائل مشـترکی دارنـد   . است
گرایـی   شـکاکیت و نسـبیت   تا حـدي بـه   ،هر دو اینکه

نانکه برخـی از اندیشـمندان هـر دو    چ. شوند کشیده می
از : نـد ا متهم شـده  گرایی به نسبیت سنت در قرن بیستم،

جان دیویی، توماس کوهن و ویتگنشـتاین تـا کـواین و    
پاتنام، از نیچه تا میشل فوکو، دریدا و ریچارد رورتی و 

 ،در اوایـل قـرن بیسـتم هوسـرل    . حتی مـارتین هیـدگر  
هـا را بالضـروره   بینی جهان فلسفه ویلهلم دیلتاي درباره

گرایی دانست و در اواخر این قرن دفـاع   مستلزم نسبیت
ــبیت ادر   ــام از نس ــیالري پاتن ــوعی   اه ــان ن ــی چون ک

آنچـه  «وجـود  در آن، زیـرا  . گرایـی تفسـیر شـد    نسبیت
معنـا   بـه یـک شـاکله مفهـومی خـاص      بالنسبه ،»هست

اي، پدیدارشناســی توصــیفی در ســنت قــاره. یابــد مــی
ا بـــراي پیـــدایش پدیدارشناســـی زمینـــه ر ،هوســـرل

تا حـدي در  (هرمنوتیک هایدگر فراهم کرد و سرانجام 
اي که خـود واکنشـی در برابـر    واکنش به ساختارگرایی

بـه سـاختار شـکنی فرانسـوي     )  اگزیستانسیالیسم بـود 
ل ثابت را آ ساختار شکنی مفهوم، معانی ایده. منتهی شد

 نتشـار و ا (difference) به چالش کشید و از تفـاوط 
(dissemination)   دفاع کرد؛ مفاهیمی که پراکنـدگی

 معنا و عدم امکان قول به کـافی بـودن گفتگـو دربـاره    
در فلسفه تحلیلی، اطمینان . دهندمسأله معنا را نشان می

تدریج کشیده شد بـه مسـائل    فلسفی به زبان روزمره به
ــخیص     ــواین، تش ــی در ک ــه افراط ــه ترجم ــوط ب  مرب

ــاکل  ــاز ش ــدگونگی ب ــومی در پا هچن ــاي مفه ــه ام و تن
هـاي زبـانی در    چندگونگی و مقایسه ناپـذیري  بـازي  

  .   (Moran, 2008: 13-14)ویتگنشتاین
  

 اي مقایسه دو سنت تحلیلی و قاره

وضعیت فلسفه در آغاز قرن بیستم، چنـین شـرایطی را   
ویـژه   ویلیـام جیمـز را در همـه جـا بـه     : دهـد  نشان می

کننـد؛ ارنسـت    مطالعه می هوسرل و دیگر وارثان برنتانو

صورت جـدي مطالعـه    ماخ را در انگلستان و فرانسه به
در بریتانیـا زمینـه را بـراي     (Stout) کنند؛ اسـتوات  می

. روان شناسی تحلیلی پیروان برنتانو فراهم کـرده اسـت  
مور مشابهت زیادي میان کار خود و برنتانو در اخـالق  

هـاي   یشـه راسـل پـس از آنکـه بسـیاري از اند    . بیند می
آورد نظـر او را در   مـی  ماینونگ را در اصول ریاضـیات 

دهد؛ پوانکاره  باب توصیفات مورد انتقاد جدي قرار می
کند و زمینه را براي نظریه وینی انتقـال   راسل را نقد می

کنـد و دوئـم زمینـه سـاز      ناپذیري مضمون فـراهم مـی  
عـالوه  . شـود  گرایانه بسیار مؤثر بعـدي مـی   نظریات کل

ها، عناصر دیگري در خور اشاره است؛ در فرانسـه  براین
نسبت به اهمیت منطق بدگمانی مستمري وجود داشت 

ــت     ــاره داش ــه پوانک ــه در اندیش ــه ریش ــود و . ک نیک
عمر کوتاهی داشتند و برگسـون   (Herbrand)هربراند

و باشالر فلسفه را چونـان حـالتی شـاعرانه بـه فلسـفه      
مـانی پـاریس را   وقتی سربازان آل. فرانسه معرفی کردند

کردند، این شهر زیر هجوم مابعدالطبیعه آلمانی  ترك می
ــود ــه فلســفه  . ب ــدگر ب ســارتر در معرفــی هگــل و های

ــرد    ــا ک ــی را ایف ــش مهم ــوي، نق ــت و . فرانس هیپولی
کوشیدند تا هگل را به یـک مرجـع     (Kojeve)کوژوه

تأثیر هگل، نیچه، هوسـرل  . فلسفی محوري تبدیل کنند
فلسفه فرانسه بسیار بیشـتر از تـأثیر    متأخر و هایدگر بر

توجـه بـه   . صور مختلف اگزیستانسیالیسم بـوده اسـت  
ــات در فلســفه  ــه   مســأله حی ــدگر ب ــاي هگــل و های ه

شناسی فلسـفی عناصـري بخشـید کـه در فلسـفه       انسان
مسأله مرگ که در اندیشـه هگـل،   . تحلیلی غایب است

فروید، هایدگر و دریدا مطرح بوده است، همچنان مورد 
الیسـم آلمـان کـه     در آلمان، هایدگر و ایده .بحث است

دیلتاي آن را دوباره وارد جریان اصلی فلسفه کرده بود، 
همچنان حـاکم بـر چشـم انـداز فلسـفی       1920از دهه 

یک گام سرنوشت ساز در این مسیر رویگردانـی  . است
اش بـه سـمت   ) 1900(هوسرل از پژوهشـهاي منطقـی  
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چرخش او به سمت . دبو) 1913(ها کتاب دیگرش، ایده
آلیسـم، بـر    پدیدارشناسی استعالیی، خود شناسی و ایده

هایدگر و از طریق او و البته به طرق متفاوت بر سـارتر  
این چرخش موجب قطـع  . و دریدا تأثیر جدي گذاشت
اش، یعنی فلسـفه اتریشـی    پیوند هوسرل با بنیاد اندیشه

لسـفه  بولزانو و برنتانو شد؛ سنتی کـه قائـل بـه ابهـام ف    
استعالیی بود و داعیه فلسفه حقیقی و وحـدت علـم را   

اي که بعـداً در حلقـه ویـن دنبـال      همان اندیشه. داشت
مارکسیسم در مکتب فرانکفورت با جـدي گـرفتن   . شد

آلیسـم   فلسفه هگل و در لوکاچ با تقویـت موضـع ایـده   
هـاي   برخی از نشانه .آلمانی در فلسفه آلمان، همراه بود

نفـی رئالیسـم و گـرایش و    : عبارتنـد از اي  فلسفه قـاره 
ــابی آمــوزه ــده بازی الیســم آلمــان، نفــوذ تمــایز  هــاي ای

حضور مداوم فلسفه استعالیی بسیار . تجربی-استعالیی
هاي زبانی متفـاوتی اسـت کـه در     تر از چرخش بنیادي

چـرخش  : فلسفه فرانسوي و فلسفه آلمـانی ظـاهر شـد   
خش زبـانی  زبانی ساختارگرا در فلسفه فرانسوي و  چر

عملگرا در فلسفه -شناختی نشانه -هایدگري یا استعالیی
آلمانی که ترکیبی از فلسفه استعالیی و فلسـفه تحلیلـی   

تفاوت 5.(Mulligan, 1991: 116-120) زبان است
اي و فلسفه تحلیلـی را بـا نظـر بـه دو      میان فلسفه قاره
  :توان شناخت مسأله، بهتر می

تحلیلی بسیار زیاد  اهمیت روش در فلسفه. روش) الف
است تا آنجا که این فلسـفه بـیش از آنکـه مشـتمل بـر      

هایی در باره مسائل فلسفی دانسته شـود، روشـی    آموزه
هاي مختلف تفکر بشـر از   براي تحلیل مسائل در حوزه

. شـود  جمله فلسفه، تاریخ، سیاسـت و علـم تلقـی مـی    
  :گوید می» رئالیسم تحلیلی« در مقاله  1911راسل در 

ــم، روش درســت روش  در  ــه در عل ــان ک فلســفه، همچن
استقرایی و بسیار دقیق خواهد بود و عقیده بر این نخواهد 

اي را  بود که وظیفه هر فیلسوفی این است کـه هـر مسـأله   
بخش رئالیسـم   این روشی است که الهام. خودش حل کند

تحلیلی است و اگر اشتباه نکنم تنها روشی است که فلسفه 
اند همانند علم به نتایج استواري دسـت  تو به کمک آن می

  . (Russell, 1911: 61) پیدا کند
اگرچه در فلسفه، معیارهاي تعریف مسـأله و اسـتدالل   
بدیهی نیست اما به هر حال پیدا کردن استدالل در آثار 
هایدگر، آدورنو و الکان بسیار دشوار است و اگـر هـم   

ـ  برخی نشانه شـود،   یهاي استدالل در آثار ایشان دیده م
. نباید آنها را مستقیماً منظور نظـر آن فیلسـوف دانسـت   

ــاره     ــادي درب ــار زی ــوي آث ــوفان فرانس ــین فیلس همچن
شان با سوژه و تاریخ  ساختارها و ساختارگرایی و رابطه

تـوان در آن آثـار، اسـتدالل     سـختی مـی   اند اما به نوشته
شناختی پیدا  اي بر چیستی ساختار زبانی یا انسان پیوسته

  6.(Mulligan, 1991: 116) کرد
اي به چند جهت مورد  تاریخ در فلسفه قاره. تاریخ) ب 

اوالً، بدین جهت که میـان فلسـفه و   : جدي است توجه
ایـن پیونـد دو   . تاریخ فلسفه پیوند وثیقی برقرار اسـت 

یکـی شـناخت عمیقـی کـه فیلسـوفان      : پیامد مهم دارد
م حجـم  دو. اي از متون مهم کالسیک فراهم کردند قاره

. عظیمی از کتابهاي تاریخ فلسفه که در اروپا نوشته شد
این توجه به تاریخ فلسفه که در فلسفه تحلیلی مغفـول  

اي داده  واقع شده است، این توان را به فیلسـوفان قـاره  
ــه    ــر اندیشــه فلســفی را در زمین ــد ه ــه بتوانن اســت ک

گـادامر در نقـد تحلیـل منطقـی یـک      . اش ببینند معنائی
  :گوید اش می سفی فارغ از زمینه معنائیاندیشه فل

تواند بـا تحلیـل احتجاجـات یـک محـاوره       شخص می
افالطونی با ابزار منطق و نشان دادن عدم انسجام، انجام 

هایی در منطق، برمال کـردن نتـایج باطـل و ماننـد      پرش
وضوح خاصی دست پیدا کند امـا آیـا شـخص     اینها، به

هـاي او را   ا پرسـش باید افالطون را اینگونه بخوانـد تـ  
توانـد از ایـن    هاي خود قرار دهد؟ آیا کسی مـی  پرسش

طریق چیزي از افالطون بیاموزد یا اینکـه تنهـا برتـري    
. (Gadamer, 1986:38)رسـاند  خود را به اثبات می
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انگـاري   گرایانه افراطی بـه یکـی   در ایتالیا گرایش تاریخ
ــه      ــه در اندیشـ ــفه ریشـ ــاریخ فلسـ ــا تـ ــفه بـ فلسـ

بخـش اساسـی کـار فیلسـوفان     . دارد (Croce)کروچه
ــاره ــانی واتیمــو  ق ــا همچــون جی ــل  اي ایتالی و ایمانوئ

هـاي   بـر خـوانش   (Emanuele Severino)سـورینو 
ثانیـاً، بیشـتر   . انگـاري اسـتوار اسـت    آلمانی از این یکی

اي در بــاب ذهــن، جامعــه و  تــأمالت فیلســوفان قــاره
لسـفه  امري کـه تقریبـاً در ف  . اخالق، جنبه تاریخی دارد

تحلیلی غایـب اسـت و تنهـا در فلسـفه تحلیلـی علـم       
ثالثـاً، در   .توان توجه به تاریخ علم را مشـاهده کـرد   می

اي از دیلتاي به بعد این اندیشه رواج یافـت   فلسفه قاره
که علوم طبیعی و علوم انسانی از حیث هـدف و روش  
ــرش      ــرخالف نگ ــد ب ــم دارن ــا ه ــی ب ــاوت اساس تف

فیزیکالیسم، علوم انسانی را به پوزیتیویستی که در پرتو 
دفاع سارتر و هابرمـاس از  . کرد علوم طبیعی تحویل می

وجود تفاوت اساسی میان علوم طبیعی و علوم انسـانی  
یکی از آثاري که اخیراً در بـاره دو   .بسیار مشهور است

 analytical/continental)اي قاره -دستگی تحلیلی

split) در برابــر  نوشــته شــده اســت،  کتــاب تحلیلــی
براهینی بر روشها و ارزش فلسفه نوشته چـیس  : اي قاره

ــت ــدز اسـ ــرد   7.و رینولـ ــاب، دو رویکـ ــن کتـ در ایـ
 (deflationary)و انقباضـی  (essentialist)گرا ذات

بـر  . به دو دستگی یاد شده، از هم متمـایز شـده اسـت   
گرایـی دو   گـرا، بـه دلیـل انحصـار     اساس رویکـرد ذات 

تی میان آن دو نیست در حالی سنت، امکان برقراري آش
که براساس رویکرد انقباضـی، تفـاوت صـرفاً ظـاهري     

ــده گرفــت ــد آن را نادی رویکــرد اول، دو . اســت و بای
بینـد و   دستگی را بـیش از حـد واقعـی و گسـترده مـی     

رویکرد دوم توجه ندارد که نفرت و تحقیر متقابل میان 
شـناختی نیسـت و    دو جریان، فقط یـک پدیـده جامعـه   

هـاي واقعـی فلسـفی و     م تا حـدي بـر تفـاوت   ک دست
هـا در   البته عالوه بر این تفاوت. فرافلسفی استوار است

مورد هر یک از این دو سنت بـا مجموعـه واحـدي از    
ها مواجه نیستیم و در باب هریک باید  نظریات و آموزه

قائل به مشابهت خانوادگی شد هرچند این  نـاهمگونی  
هاي مشـترکی کـه    ویژگی .اي بیشتر است در فلسفه قاره

اي برشـمرده انـد،    نویسندگان کتاب بـراي فلسـفه قـاره   
  :عبارتند از 

بیمناکی عقل مشترك، چرخش زمانی یعنی توجه تـاریخی  
به بعد زمانی و تاریخی حیات انسـانی، مفـاهیم و فلسـفه،    

، بیـان  (intersubjectivity) عالقه به امر بـین االذهـانی  
از ذهـن،   (anti-representationalist) ضد بازنمـاگرا 

تکیه بر استدالل استعالیی، توجه به ارتباط میان مضمون و 
سبک، رویکرد انتقادي به علم تجربی، رویکرد ضد نظـري  

گرایش دو نویسنده کتاب یـاد   .سیاسی - به مسائل اخالقی
گرایـی اسـت و در نقـل آراي     شده بیشتر بـه سـمت ذات  

ــ   ــفه ق ــب فلس ــتر جان ــنت، بیش ــوفان دو س اي را  ارهفیلس
هـاي تحلیلـی،    اي از اندیشـه  آنها با اشاره به پاره. گیرند می

سپس پاسخ . آورند اي را بر آنها می انتقادات فیلسوفان قاره
فیلسوفان تحلیلی را بـا تکیـه بـر تفاسـیر انگلیسـی زبـان       

کنند اما در هـر موضـوعی کـه     فیلسوفان فرانسوي بیان می
. زنـد  اي مـی  رهکنند، حرف آخـر را فیلسـوف قـا    طرح می

یوهان گلوك در نقد و بررسی این کتاب، موضعی تحلیلی 
گوید که برخالف مدعاي کتـاب تنهـا تعـداد     وي می. دارد

اندکی از ویژگی ها در فهرست باال، به معناي دقیق کلمـه،  
روش شناختی اند و این فهرسـت دچـار غفلـت فـاحش     

اي، یعنـی رویکـرد    نسبت به یک ویژگی مهم فلسفه قـاره 
کاکانه به آرمان هاي عصر روشنگري همچون پیشـرفت  ش

انتقاد دیگر آنکه استدالل استعالیی . و استدالل عقلی است
در فلسفه تحلیلی نیز مطرح است و در واقع این اصـطالح  
را اولین بار آستین وضـع کـرد و استراوسـون آن را رواج    

البته آنها این ویژگی را به این دلیـل، مخـتص فلسـفه    . داد
کننـد رونـد کلـی حـاکم بـر       دانند که گمان مـی  اي می قاره

فلسفه تحلیلی در حال حاضر، برخوردي شـکاکانه یـا بـا    
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هـاي اسـتعالیی دارد در حـالی کـه      اعتنایی با اسـتدالل  بی
اي، صـور اسـتعالیی اسـتدالل را     تقریباً همه فیلسوفان قاره

کنند اما این دلیل قانع کننده نیست؛ زیرا اسـتدالل   دنبال می
استعالیی همچنان در فلسفه تحلیلی نقـش مهمـی را ایفـا    

بنـدي   هاي مربوط به برهان مثلـث  کند و گواه آن بحث می
هایی است که در فلسفه تحلیلـی   در دیویدسون و یا بحث

شرط معنا و  شود در باب اینکه آیا هنجارها پیش مطرح می
اي در کـاربرد   گذشته از ایـن، فیلسـوفان قـاره   . اند مضمون

اش بسـیار آزاد عمـل    ریشـه  استعالیی و واژگـان هـم   واژه
کنند و در بیشتر موارد، منظور ایشان برهـانی پیشـینی و    می

بـرعکس، واژه اسـتعالیی در اندیشـه آنهـا     . قطعی نیسـت 
. اسـت » مربوط به سوبژکتیویته«اغلب به معنی چیزي شبیه 

ایده برهان استعالیی را کانت در پایان نقد عقل محـض و  
کند که چـیس و رینولـدز، همچـون     یی مطرح میدر بندها

ایـن  . بسیاري از شارحان کانت، آن را مغفول گذاشته انـد 
اي از جملــه  ایــده بــیش از هــر جریــانی در فلســفه قــاره

ویـژه در   پدیدارشناسی هوسـرل، در فلسـفه تحلیلـی و بـه    
ویتگنشتاین بازتاب یافت؛ زیرا پدیدارشناسی هوسرل ادعا 

در خصـوص  . رد شـکاکیت اسـت  کنـد کـه در مقـام     نمی
اي بـا بازنمـاگرایی،    ویژگی دیگر، یعنی ضدیت فلسفه قاره

چیس و رینولدز هیچ مصـداقی بـراي بازنمـاگرایی ارائـه     
دهند و بیشتر تمایـل دارنـد بـه اینکـه جریـان اصـلی        نمی

گرا در فلسـفه ذهـن و علـوم شـناختی را چونـان       طبیعت
یـن نظـر در   تعریف جریان تحلیلی بداننـد در حـالی کـه ا   

مورد گذشته و حال جریان تحلیلی، صـادق نیسـت؛ زیـرا    
محکمترین نقدي که بر بازنماگرایی صورت گرفته اسـت،  
از جانب ویتگنشتاین و گرایش تحلیل مفهومی آکسـفورد،  

بـه عـالوه ایـن نقـد، از     . ویژه رایل و آستین، بوده است به
ـ  و نیز هم (expressivism)گرایی طریق انواع بیان ی گرای

هـاي   شیوه تفکر ویتگنشتاینی و ارسطویی در باب توانـایی 
. ، در حال بازسـازي اسـت  (conative) شناختی و تمایل

اما در طرف مقابل، پدیدارشناسی آشـکارا بـر مفروضـات    

البته آن دو در دفاع از نظر خـود  . بازنماگرایی استوار است
هاي نقض معاصر همچون دیویدسون، مـک داول و   نمونه

ــدوم ــاتحلیلی   برانـــ ــفه پســـ ــی از فلســـ   را بخشـــ
(post-analytic)    داننــد  و نــه فلســفه تحلیلــی مــی  

(Chase &Reynolds: 2011, 90, 97, 218).  ولی
این دفاع نیز غیـر موجـه اسـت؛ زیـرا واژه پسـاتحلیلی را      

اند و اکنون رورتی خـود   رورتی و طرفدارانش مطرح کرده
عالیی متقاعد شده است کـه بازنمـاگرایی و اسـتدالل اسـت    

طور  طور عام و فلسفه تحلیلی به هاي سنت فلسفی به نشانه
اي از مخالفان اخیر بازنماگرایی  همچنین پاره .خاص است

ــراویس (Tugendhat)توگنــدات همچــون کــواین،  ، ت
(Travis) از نظر . کنند و هکر عنوان پساتحلیلی را رد می

توگندات که خـود زمـانی شـاگرد هایـدگر بـوده اسـت،       
خطاي اصـلی  ) معروف به فلسفه سوبژکتیویته(راییبازنماگ

یوهـان گلـوك   . فلسفه سنتی از جمله پدیدارشناسی است
سپس به نقد ویژگی دیگري از آن فهرست، یعنی رویکـرد  

از نظـر او  . پردازد اخالقی می- ضد نظري به مسائل سیاسی
اي توجه بیشتري بـه مسـائل    توان گفت که فلسفه قاره نمی

المثـل   که فی  اخالقی دارد؛ چرا- سیاسیانضمامی و واقعی 
اخالق کاربردي برآمده از فلسفه تحلیلی است و در میـان  

ــاره ــین از لحــاظ . اي ناشــناخته اســت فیلســوفان ق همچن
هاي مهم سیاسی راسل، نویرات، هارت،  پرداختن به بحث

دورکین و چامسکی همتـاي سـارتر و مارکسیسـت هـاي     
ند این تفاوت مهـم وجـود   هر چ. اند قائل به نظریه انتقادي
اي قلمرو سیاست را بسیار گسـترده   دارد که فیلسوفان قاره

گیـرد    طوري که همه فرهنگ را دربر می قلمداد می کنند به
ویژگـی  . آورند و نقد فرهنگ را ذیل عنوان نقد مدرنیته می

اي نـام   دیگري کـه چـیس و رینولـدز بـراي فلسـفه قـاره      
ل شدن براي عالم حیـات  برند عبارت است از تقدم قائ می

هاي مربوط به معناي حیات و آنچه که از آن بـه   و پرسش
  کننـــد وجــودي تعبیـــر مـــی - هـــاي اخالقـــی پرســش 

(Chase & Reynolds, 2011: 29, 30, 36).   ایـن
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ــی  ــان دو ســنت را از   ویژگــی اگرچــه م ــل می ــد تقاب توان
تـوان   نشان بدهد و از ایـن حیـث مـی    1960تا  1940دهه

سـو وکارنـاپ و آسـتین را از     را از یـک هایدگر و سـارتر  
سوي دیگر با هـم مقایسـه کـرد امـا در مـورد دو تـن از       
بزرگان فلسفه تحلیلی یعنی راسـل و ویتگنشـتاین صـادق    

هاي تحلیلی اخیري که در باره  نیست چه رسد به پژوهش
بـه هـر حـال هـیچ      .معناي زندگی صورت گرفتـه اسـت  

سط تاریخی این تواند بدون توجه به ب ویژگی واحدي نمی
دو سنت، تمایز میان آن دو را به خوبی روشن کند و اگـر  

شناختی  تر از اصول روش اي باشد بنیادي هم چنین ویژگی
. دهنـد  اي است که چیس و رینولدز برابـر هـم قـرار مـی    

تفاوت اساسی میان این دو سنت بـیش از آنکـه بـه روش    
و مربوط باشد، به سبک بسـیار کلـی در شـیوه اندیشـیدن     

نوشتن است که شامل عناصـر عقلـی همچـون وضـوح و     
  . (Glock, 2012: 398-402)شود استدالل عقلی می

 
  زبانی - تلقی جغرافیایی

کسـانی   گوید می؟ در فلسفه تحلیلی چیست گلوك یوهان
اي تقسـیم  که فلسفه معاصر را به دو شاخه تحلیلی و قـاره 

امـا ایـن    .زبانی از فلسفه دارنـد  - کنند، تلقی جغرافیاییمی
ــه دالیــل تــاریخی بلکــه در کــل   دو شــاخگی نــه تنهــا ب

کـم چهـار نقطـه ضـعف غیـر       ناپذیرفنتی  است  و دست
  : گیرد را نادیده میتاریخی دارد؛ یعنی اهمیت چهار چیز 

  اي؛هاي جغرافیایی در اروپاي قاره گوناگونی.1
  تفوق فعلی فلسفه تحلیلی در آنجا؛ . 2
ورزي در کشورهاي انگلیسی  ههاي غیر تحلیلی فلسفراه.3

  زبان؛
اي نـه فقـط یگانـه بـدیل فلسـفه      این امر که فلسفه قاره.4

بلکه حتی از بسیاري جهات بدیل برتـر آن   ،تحلیلی نیست
   .نیز نیست

وضــعیت فلســفه تحلیلــی را در    ،گلــوك در ادامــه 
گوید که اسم وي می .کندکشورهاي اروپایی بررسی می

-هـاي جغرافیـایی را مـی   اهمیت تفـاوت » ايقاره«عام 
فلسـفه تحلیلـی    ،در کشـورهاي اسـکاندیناوي  . پوشاند

ـ و تقریباً  از آغاز پیدایش  هـاي دو   ویـژه بـا تـالش   ه ب
ــدي  ــخص فنالن ــایال  ،ش ــی ک ــین  (Kaila) یک از اول

گروندگان به پوزیتیویسم منطقی و دیگري فـون رایـت   
نیـروي برتـر بـوده     ،ویتگنشـتاین  ترین شـاگرد معروف

هر چنـد  . لمان و اتریش شرایط متفاوت بوددر آ. است
بر محتواي جریان اصلی فلسفه دانشگاهی که بر  ،اندك

حاکمیـت  از تـأثر  م کار صرفاً تاریخی متمرکز شده بـود 
آن حاکمیت این بود که  پیامد فلسفی عمده. نازیسم بود

هـاي مهـم پوزیتیویسـم منطقـی، مارکسیسـم و       جریان
. ها مهـاجرت کردنـد  روانکاوي به خارج از این کشـور 

هاي پیشگامی کـه سـالم و دسـت نخـورده      تنها جریان
 .باقی ماندند، پدیدارشناسـی و اگزیستانسیالیسـم بودنـد   

افـرادي چـون  هوسـرل و یاسـپرس سـکوت      هر چند 
یک پیامد مهاجرت این بـود کـه فلسـفه    . اختیار کردند

آلمانی زبان پس از جنگ تا سالها دور از آن منطقـه بـه   
آلمان غربی نه تنهـا هگـل و    ادامه داد اما درحیات خود 

بلکه فلسفه تحلیلی دوباره مـورد توجـه قـرار     ،مارکس
سـایر منـاطق اروپـاي     هماننـد در آلمان شرقی،  .گرفت

شرقی، فعالیت فلسفی در دانشگاه تحـت الـزام شـرایط    
فلسـفه  . شـد هاي کمونیستی دنبال می ایدئولوژیک نظام

ــان دســتاورد ســرمایه داري کاپیتالیســم و  تحلیلــی چون
شد و بحـث  امریکایی محکوم می -امپریالیسم انگلیسی

آن به کار تاریخی و صوري محـدود شـد    جدي درباره
کــه آن هــم تنهــا در ســایه حمایــت لفظــی از مشــاهیر 

توجـــــه   . توانست انجام شودلنینیسم می -مارکسیسم
دوباره به فلسفه تحلیلی در آلمان غربی در کـار مکتـب   

هاي مرتبط بـا آن   فگانگ اشتگمولر و پیشرفتمونیخ ول
در اتریش و نیز در کار کسانی چون هابرماس و کـارل  

هابرماس و . شوددیده می (Karl Otto Aple)اتو اپل
اپل از ویتگنشتاین و نظریه فعل گفتاري آستین اسـتفاده  

اي کـه  هاي علّیکردند تا از تمایز هرمنوتیک میان تبیین
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عی ارائه کردند و فهم عمل و گفتار دانشمندان علوم طبی
انسان که دانشمندان علوم اجتماعی در برابر اعتراضات 

عـالوه بـر    .، دفاع کننـد پوزیتیویستی به دنبال آن بودند
ــدات    ــون توگن ــانی چ ــا، کس ــه اینه  (Kunne)و کون

روش تحلیلی دوباره  اکوشیدند مسائل سنتی فلسفه را ب
ضـر در آلمـان،   فلسفه تحلیلی در حال حا .بررسی کنند

تـرین   اتریش و سـوئیس شکوفاسـت و چونـان قـوي    
 هاي مختلفدر حوزه 8.گرایش مستقل رو به رشد است

و در میان فیلسوفان  توان موضع تحلیلی داشتمی تفکر
هر فیلسوف  پدیدارشناس، متعاطی هرمنوتیـک   اي، قاره

کم و  پژوهشی خود، در حوزه ،یا قائل به نظریه انتقادي
ــیش ــات تحلیلــی دارد؛ توجــه ب ــه نظری  اگــر چــهاي ب

تعصب آمیـز   و اساس فیلسوفان تحلیلی این توجه را بی
 فیلسوفان تحلیلی ، اگر چهمقابل طرف دراما . ندا هدانست

اي نداشتند امـا در   در آغاز توجه چندانی به فلسفه قاره
هاي غیر تحلیلی به نظریه برخی  ،میان نسل جوانتر آنها
گســترش فلســفه تحلیلــی در  .انــد توجــه جــدي کــرده

تـر داشـته اسـت و    ناكدتر و درفرانسه، فرآیندي آهسته
بـه   ،این امر بیش از آنکه ناشی از تأثیر فاشیسـم باشـد  

آنچـه در آنجـا   . گرددفضاي دانشگاهی بومی آنجا برمی
مطــرح بــود عبــارت بــود از میــراث برگســون، مــرگ  

 (Jourdain) زودهنگام کسانی چون نیکود، جـورداین 
، تأکید بر مطالعات تاریخی  (Herbrandt) هربرانت و

تـري چـون   گیري اندیشمندان خـالق و سرانجام جهت
هاي آلمـانی  و سارتر به سمت چهره (Kojeve) کوژوه

امـا  . زبان غیرتحلیلی اعم از هگل، هوسرل و یا فرویـد 
به سـرعت   ،حتی در فرانسه نیز فلسفه تحلیلی گرایشی

تـرین طرفـداران   جـدي  در حال رشد است و برخی از
اي انـد، همچـون   فلسفه تحلیلی که مخالف فلسفه قـاره 

ــه  ــیکس بوورسـ و  (Jacques Bouveresse) جـ
ــدفرانســوي (Pascal Engel) پاســکال انگــل در . ان

ایتالیا، اسپانیا و بسـیاري از کشـورهاي اروپـاي شـرقی     
ــاکم اســت  ــی  . وضــعی مشــابه ح ــرخالف تلق ــس ب پ

اي به فلسـفه تحلیلـی   طقهزبانی که نگاه من -جغرافیایی
در ) نه همه اگر(دارد، این فلسفه در بیشتر مناطق اروپا 

  . حال گسترش است
اگر چه برتري فلسفه تحلیلی پس از جنگ جهانی دوم، 

الشعاع خود قرار  دیگر مراکز فلسفه آلمانی زبان را تحت
ــی،      ــه پدیدارشناسـ ــد کـ ــانع از آن نشـ ــا مـ داد، امـ

ــک ــم، هرمنوتی ــاختارگرایی در  اگزیستانسیالیس و پساس
هاي کاتولیـک در امریکـا   برخی مناطق همچون دانشگاه

ــژوهش اجتمــاعی   ــد پ ــب جدی ــا مکت ــد، ی ــا در ایرلن   ی
(The New School for Social Research)  در

-گذشـته از ایـن، از دهـه   . نیویورك، گسترش پیدا کنند
اي در امریکـاي  هاي فلسـفه قـاره  به بعد گرایش 1960

دا کـرد و تـأثیر آنهـا در آن منـاطق در     شمالی رواج پیـ 
هاي خارج از فلسفه بیش از تـأثیري بـود کـه بـر     حوزه

 بالدوین در کتـابی کـه دربـاره   . اي گذاشتنداروپاي قاره
بـه بعـد، نوشـته اسـت،      1945تاریخ فلسفه تحلیلی از 

توجه تحلیلی به براهین در فلسفه را با زبـان انگلیسـی   
ه در میـان بسـیاري از   گویـد کـ  وي مـی . دهدپیوند می

ویژه  آنهایی کـه  نویسند،  بهفلسفه می کسانی که درباره
شـان علـوم انسـانی اسـت و بـا آن       زمینه اصلی اندیشه

همدلی دارند، همدلی بیشتري با رورتی متـأخر وجـود   
 کنـد دارد که  استدالل فلسفی را در نظر و عمل رد مـی 

(Baldwin, 2001: 273-4). د خواهـ وي ظاهراً می
ــه  ــارهکســانی را ک ــر  نویســند، مــی فلســفه درب در براب

فیلسوفان واقعی قرار دهد و بـا تأکیـد بـر اینکـه تـأثیر      
بوده ) غیر فلسفه(هاي دیگراي برحوزهاصلی فلسفه قاره

این فلسـفه را در برابـر فلسـفه انگلیسـی زبـان،       ،است
ایرادي که بر کـار او وارد اسـت ایـن    . شماردبکوچک 

اهیم فهرستی از فیلسوفانی ارائه کنـیم  است که اگر بخو
نسـبت بـه تـوان اسـتدالل     » ايقاره«که دچار شکاکیت 

نـه تنهـا    در آن صـورت ایـن فهرسـت    انـد، عقلی شده
در  نیـز  و طرفـدارانش را  رورتی و پیروانش بلکه کیول

هاي  ها،  پسامدرنیست ايعالوه بر اینها، نیچه. گیردبرمی



    1392  بهار و تابستان ،15، شمارة مپنجدورة جدید، سال  ،منهسال چهل و  ،متافیزیک /74
 

اران کوهن و فایرابنـد و  انگلیسی زبان، تعدادي از طرفد
ها بویژه طرفـداران ویتگنشـتاین   اي  از ویتگنشتاینیپاره

اي به هر حال اندیشـه قـاره  . شودمتأخر را نیز شامل می
هاي فلسفه در جهان انگلیسی زبان ناشناخته براي گروه

اي امریکـا  فلسفه قـاره  کتاب بیشتر مقاله نویسان. نیست
اند و یا عضو فی دیدهفیلسوفانی هستند که آموزش فلس

اي، دیگـر در  فیلسوفان قـاره . هاي فلسفی هستندانجمن
آخــرین و . انجمــن فلســفی امریکــا در حاشــیه نیســتند

زبانی این اسـت   -هاي جغرافیاییمهمترین کاستی تلقی
اي هاي فلسـفی را بـه تحلیلـی و قـاره    که وقتی نگرش
کنند، دست کم یک گرایش مهـم خـارج   طبقه بندي می

گیــرد و آن پراگماتیســم بنــدي قــرار مــی یــن طبقــهاز ا
  پیرس تأسیس شد و . اي. امریکایی است که توسط سی

میـد و  . اچ. کوشش ویلیام جیمز، جان دیـوئی، جـی    به
آلیسـم  سـقوط ایـده  . لوئیس گسترش پیدا کرد. اي. سی

هاي آلمان در میانه قرن نوزدهم موجب پیدایش گرایش
با تأکیـد بـر اهمیـت     عقلی گوناگونی شد که کوشیدند

عمل انسان، عرفان سازي دینی و مابعدالطبیعی را کنـار  
انتقال راجع به ساکسون  انگلو پراگماتیسم خوانش. بزنند

پراگماتیسم . به عمل است» مطلق«آلیستی از مفهوم ایده
درجاهـاي   هر چند تنها جریان فلسفی بومی امریکاست

در  شــیلر. اس. ســی. دیگــر پیروانــی دارد مثــل اي  
اش ايتفاوت پراگماتیسم با خویشاوندان قاره. آکسفورد

در تجربـه   -مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و هرمنوتیـک 
گرایی و سـودگرایی و نیـز پیونـدش بـا علـوم طبیعـی       

 طـور خـاص اسـت    طـور کامـل و بـا داروینیسـم بـه      به
(Glock, 2008: 75-80)  .  

  
  نتیجه 

ي بسیار برجسته ا تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره
وقفه دربـاره آن تـا امـروز،     هاي بی است و تداوم بحث

کار شناخت طرفین  دنبال داشته است که به  ادبیاتی را به

هاي هر طرف را در قیاس بـا   اي از اندیشه آید و پاره می
کنـد، بـا اینهمـه ایـن      تر مـی  دیدگاه طرف مقابل روشن

آنهـا در   هاي بسیاري دارد که به برخی از تقسیم کاستی
یکی از این مشکالت این است که  .این مقاله اشاره شد

به این . این تقسیم با تقسیمات جغرافیایی مطابقت ندارد
ــاره  ــه اگرچــه فلســفه ق ــا ک ــاز بیشــتر در  معن اي در آغ

کشورهاي آلمـان و بعـدها فرانسـه، رواج داشـت و در     
آوري  کشورهاي انگلیسی زبـان تقریبـاً هـیچ پیـرو نـام     

یشتر در گروههاي غیر فلسفه مثل ادبیـات و  نداشت و ب
شد اما بخش مهمی از خاستگاه  جامعه شناسی دنبال می

فلسفه تحلیلـی، اروپـاي غیـر انگلیسـی بـوده اسـت و       
ــه،      ــون فرگ ــنت همچ ــن س ــی در ای ــوفان بزرگ فیلس
ویتگنشتاین و کارناپ متعلـق بـه ایـن بخـش از اروپـا      

اي مشــکل دیگــر اینکــه تعــدد و گونــاگونی آر. بودنــد
توان مرز  فیلسوفان دو سنت چنان گسترده است که نمی

هاي طرفین را مشخص کرد و آنچه این مشـکل   اندیشه
کند ایـن اسـت کـه بیـان ویژگـی هـاي        را مضاعف می

اندیشه هر یک از این دو سنت به صورت دقیق ناممکن 
توان میان آنها  است و تنها در برخی مسائل تا حدي می

همین امر موجب شـده اسـت   . دیدگاه مشترك پیدا کرد
بعضی از شـارحان هـر دو سـنت، قائـل بـه مشـابهت       
خانوادگی شوند و وجود عناصـر کـامالً مشـترك را در    

مشکل دیگر آنکـه ایـن تقسـیم    . یک سنت منتفی بدانند
جامع نیست و برخی نگرش هاي فلسفی معاصـر مثـل   

سخن آخر اینکه اگرچـه  . گیرد پراگماتیسم را در بر نمی
سـنت فلسـفی خــود را در مقابـل هـم تصــور     ایـن دو  

کنند و در نقد یکدیگر گاهی جانب انصاف را کنـار   می
ارزش  کوشند کـار طـرف مقابـل را بـی     گذارند و می می

نشان دهند اما وقتی از یک منظر بیرونی به نـزاع میـان   
بینیم که هر یک در حـوزه مسـائل    طرفین نگاه کنیم می

خطاي ایشان در این مورد توجه خود توانمند هستند و 
است که انتظار دارند طـرف مقابـل بـه همـان مسـائلی      

هـاي   بپردازد که مورد عالقه آنهاسـت و همـان دغدغـه   
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عنوان مثال  به. فلسفی را داشته باشند که آنها خود دارند
دغدغه اصلی فیلسوفان تحلیلی، مسأله زبـان و داللـت   

هاي  کوشند با تحلیل منطقی یا زبانی، اندیشه است و می
. هاي مختلف معرفـت بررسـی کننـد    بشري را در حوزه

هاي معـارف درجـه دوم از قبیـل     آنها همچنین به حوزه
فلسفه علم، فلسفه ذهن، فلسفه زبان، فلسـفه اخـالق و   

اي  فلسفه دین توجه دارند، در حالی که در فلسفه قـاره 
ــی   ــاوتی م ــوعات متف ــه موض ــد ب ــه در . پردازن چنانک

ــل  ــأله تأوی ــک، مس ــی،   هرمنوتی ــتن، در پدیدارشناس م
شــناخت پدیــداري ماهیــت و در اگزیستانسیالســم،    

بنـابراین  . اگزیستانس انسان یا دازاین مطمح نظر اسـت 
نباید انتظار داشت که فیلسوفان تحلیلی مانند فیلسوفان 
اگزیستانسیالیســت بــه تحلیــل حــاالت انســان از قبیــل 
اضطراب، مرگ آگـاهی و تـرس آگـاهی بپردازنـد و از     

د انسان چونان وجودي متفاوت با همه موجودات وجو
سخن بگویند که خود را در برابر امکان هـاي متفـاوت   

بیند و در مقام گزینش میان این امکان ها دچار دلهره  می
ــی ــود و اضــطراب م ــوفان  . ش ــر از فیلس از ســوي دیگ

ــان نماینــدگان اصــلی فلســفه   اگزیستانسیالیســت، چون
به تحلیل منطقی یا زبانی  اي، نباید انتظار داشت که قاره

صـورت   ها بپردازند و مثالً مسـأله داللـت را بـه    اندیشه
فرسـایی   جدي دنبال کنند و یا در حوزه فلسفه علم قلم

توان گفت این اسـت کـه در    آنچه در مجموع می .کنند
فلسفه، برخالف علوم تجربی که در آن توفیقات تجربی 

ریـه رقیـب   گاه باعث تأیید یک نظریه و کنار رفـتن نظ 
. شود، نظریات، زمانمنـد وابسـته بـه تجربـه نیسـتند      می

ازاین رو پرونـده اندیشـه هـیچ فیلسـوفی کـامالً بسـته       
آنچه در تاریخ فلسفه ظاهر شده است، انـواع  . شود نمی

ویژه  تفاسیر عقالنی فیلسوفان از موضوعات مختلف، به
اي از آنها با تأسـیس   خدا، انسان و جهان، است که پاره

اخـتالف نظـر میـان    . نظام فلسفی همراه بوده استیک 
فیلسوفان امري طبیعی است و این به متتبعان در فلسفه 

شود که تصمیم بگیرند به پژوهش در قلمـرو   مربوط می

تـاریخ  . اندیشه کدام فیلسوف یا نظـام فلسـفی بپـردازد   
دهد کـه نـه انتقـادات ارسـطو بـر       فلسفه به ما نشان می
ون را از عالم فلسفه بیرون رانـده  افالطون، فلسفه افالط

است و نه انتقادات پوزیتیویسـت هـا بـر مابعدالطبیعـه     
سنتی، این بخش مهـم از فلسـفه را از اعتبـار انداختـه     

اي در  بنـابراین تقابـل دو سـنت تحلیلـی و قـاره     . است
فلسفه معاصر و کوچک شماري هریک از جانب طرف 

کنـد و تـا    مقابل، هیچیک را از قلمرو فلسفه خارج نمی
زمانی که در محاجه با یکدیگر جانب انصاف را رعایت 

  .شود کنند، مباحثات ایشان باعث پیشرفت فلسفه می
  

  ها پی نوشت
وي با نفی . نظریه مشابهت خانوادگی از ویتگنشتاین است .1

شباهت میان  به این شد که  ،ذات مشترك در افراد یک کلی
مانـد کـه    ده میبه شباهت اعضاي یک خانوا ،افراد یک کلی

در آن اگرچه هـیچ خصوصـیتی نیسـت کـه در همـه افـراد       
صورت مشترك وجود داشته باشـد امـا از حیـث     خانواده به

هاي جزئی مثل رنگ مو، قد، رنگ چشم و چـاقی و   ویزگی
الغري به صورت جزئی میان آنها مشابهت وجود دارد مثـل  

هـا  شود و بین آن کلمه بازي که برمصادیق متعددي اطالق می
به صورت جزئی مشابهت هست اما هیچ ویژگی اي نیسـت  

 .ها مشترك باشد که در همه بازي
بزرگان سنت تحلیلـی کمبـریج عبـارت بودنـد از مـور،        .2

راسل، ویتگنشتاین جوان، براد، رمزي، بریت ویـت، ویـزدم   
 .متقدم، استبینگ

درمیـان فیلسـوفان حلقـه ویــن شـلیک، هـان، کارنــاپ،        .3
من و اعضـاي وابسـته حلقـه همچـون     نویرات، فایگل، وایز

 .رایشنباخ و همپل از انجمن فلسفه علم برلین برجسته بودند
فیلسوفان برجسته سـنت تحلیلـی در آکسـفورد عبـارت       .4

ــرایس،      ــل، گ ــزمن، نی ــر، وای ــتین، ای ــل، آس ــد از رای بودن
، پرز، کوینتن، برلین، ارمسـون   استراوسون، هارت ، هامشایر

باید به ویتگنشتاین متأخر و برخی عالوه بر اینها . و وارناك
از شاگردان او همچون فون رایـت، ملکـوم و بـالك اشـاره     

 .کرد
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بر اینها، عوامل اجتمـاعی و تـاریخی نیـز در     فزونالبته ا  .5

هاي بزرگ دبیـران   انجمن. اند اي مؤثر بوده حیات فلسفه قاره
فلسفه دبیرستان در ایتالیا، آلمان و فرانسه، عامل بزرگـی در  

زش دغدغه فلسفی در فضاي فکري این کشـورها بـوده   انگی
ویـژه در   پیونـد وثیـق فلسـفه و ادبیـات در اروپـا بـه      . است

هاي ادبیات نه تنها مسائل مورد توجه فیلسـوفان را   دانشکده
 گرایانه ملیکند بلکه همچنین تلقی کامالً  از قبل مشخص می

رانسـه  اند فلسفه در ف کند چنانکه گفته از فلسفه را تقویت می
 .شود چون در فرانسه است خوانده می

انـد   این فقدان استدالل را برخی به این امر مربوط دانسته  .6
 ،که در اروپا کتاب بیش از مقاله مورد توجه اسـت و کتـاب  

شود،  هاي جزئی مطرح می برخالف مقاله که در آن استدالل
دهد از این رو در  دیدگاه و موضع کامل شخص را نشان می

تاب فلسفی، فلسفه چونان ابراز نفس و ابراز خود نگارش ک
نقـد کتـاب هـم بـیش از آنکـه نقـد       . شود در نظر گرفته می

نقـد نویسـنده اسـت و هـدف از آن      ،استدالل جزئی باشـد 
برانگیختن نویسنده به نگارش کتاب دیگري براي ابراز خود 

 .است
در بخش نخست تقابل  :این کتاب شامل سه بخش است  .7

این دو سنت از فرگـه و هوسـرل تـا دریـدا و     میان بزرگان 
هـا و فنـون    بخش دوم در باره اندیشه. سرل بیان شده است

شناختی اي است کـه  دو سـنت را از یکـدیگر جـدا      روش
کرده است و بخش آخر در باره رویکرد دو سنت به عناوین 
اصـلی همچــون وجودشناســی، حقیقــت، زمــان، اخــالق و  

  .سیاست و ذهن و بدن است
 Gesellschaft für) مــن فلســـفه تحلیلـــی انج  .8

Analytische Philosophie(GAP))  شـــامل کـــه
حـدود   2005فیلسوفان تحلیلی آلمانی زبان است، تـا سـال   

هـاي سـه سـاالنه آن از    عضو داشـته اسـت و نشسـت    800
ــایش ــرین هم ــت بزرگت ــی در اروپاس ــا در فلســفه تحلیل . ه

 European)انجمــن اروپــایی فلســفه تحلیلــیهمچنــین 
Society for Analytic Philosophy (ESAP))   در

هـاي فلســفه در  تأسـیس شـد و دربرگیرنــده انجمـن    1991
 .فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا است
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