
  
  
  
  
  

  ويراست دوم مقدمه 
 

این کتاب . با اقبال اهالی فلسفه مواجه شده استسکوت و معنا جاي خوشوقتی است که چاپ نخست 
در عـین حـال     . هاي مختلف منظومه فلـسفی ویتگنـشتاین اسـت          مشتمل بر مجموعه مقاالت ناظر به مؤلفه      

ـ            همچنان جاي شرح و نقد آموزه      ه زبـان فارسـی خـالی     هاي دو دوران فلسفی وي در قالب کتاب تألیفی ب
 .چندان دور به این مهم نائل آیماي نه  امیدوارم بخت یار باشد و درآینده. است

سـکوت  «اي بـا عنـوان    نخست، مـصاحبه . در این طبع، چهار عنوان به مطالب پیشین افزوده شده است        
. نتـشر شـد  در روزنامۀ کـارگزاران م سکوت و معنا که زمستان سال گذشته در پی چاپ        » فیلسوف شوریده 

مظلومیت «ا با عنوان در ابتد که بهار امسال سکوت و معنادربارة » معناي سکوت «اي با عنوان      دوم، مصاحبه 
اي بـا   سـوم، مـصاحبه  . روزنامۀ اعتماد به چاپ رسـید     نامه  ویژهدر  » ویتگنشتاین در جدال پوپري هایدگري    

زي در سـنت فلـسفۀ تحلیلـی در کـشور     آمـو  دربارة چگونگی فلـسفه » آموزي  خوانی و فلسفه    فلسفه«عنوان  
نامۀ طبرستان انتشار  در هفتهسکوت و معنا که خوانی در کشور ما به بهانۀ چاپ  انگلستان در قیاس با فلسفه 

 در شـهر کتـاب در   سـکوت و معنـا  مطلـب آخـر هـم گزارشـی اسـت از نشـست بررسـی کتـاب                  . یافت
کـار رفتـه در چـاپ     ژگان و اصطالحات انگلیـسی بـه     اي از وا    عالوه براین، براي پاره   . ماه امسال   اردیبهشت

همچنین متن کتاب مجدداً بازبینی شـده، دخـل و تـصرف         . تري انتخاب شده است     نخست، معادلهاي دقیق  
  . جزئی در آن شده و اغالط مطبعی آن به حداقل رسیده است

ومیوند، حسین سـخنور  کنندگان محترم آقایان بیژن مبویژه مصاحبهالذکر  از مسؤلین محترم نشریات فوق   
- و تهیـه ها را فراهم آورند و از برگزارکنندگان نشست شهر کتـاب      که زمینۀ انجام گفتگو   و فرشاد مزدرانی    

عالوه بر این، از دوستان و همکاران محترم، آقـاي دکتـر رضـا     . ، ممنونم کننده گزارش آقاي محسن آزموده    
داشتند و در نشست نقـد و بررسـی      سکوت و معنا     اکبري و آقاي دکتر مالک حسینی، که عنایتی به بنده و          

کنم از سرکار خانم فاطمه مینـایی و سـرکار    در خاتمه تشکر می. کتاب شرکت کردند، صمیمانه سپاسگزارم    
  . تر شدن آن از هیچ کوششی فروگزار نکردند خانم سمیه ربیعی که در بازبینی مجدد اثر و پیراسته

 


