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  درباب آشنایی ایرانیان با فلسفه تحلیلی
  )ایم پیشرفت چشمگیري داشته(

  
  ۶/۹/۹۱: خورم ،هبنوشد روز، دامتعا همانزور :عبنم
  

مورخان و اساتيد فلسفه نظير كريم زمين چنان كه برخي از  به لحاظ تاريخي، آشنايي ما ايرانيان با فلسفه مغرب
اين آشنايي . گردد اند، به اواسط دوران قاجار و آشنايي برخي از شاهزادگان با متون فلسفي بازمي مجتهدي نوشته

پس از آن به ابتداي سده كنوني و . هاي دكارت و ديگر فيلسوفان صورت گرفته است احيانا با برخي از نوشته
» گفتار در روش«نويسد و  را مي» سير حكمت در اروپا«لملك فروغي كتاب مهم دوران رضاشاه پهلوي ذكاءا

هاي جديد، اوال يك اثر را  تشخيص او اين بود كه براي آشنايي ايرانيان با فلسفه. كند دكارت را ترجمه مي
د و آشنايي دپارتمان فلسفه ايجاد ش ۱۳۱۳بعد از تاسيس دانشگاه تهران در سال . تاليف و ديگري را ترجمه كند

يي، به وسيله اساتيد تا زمان انقالب اسالمي در سال  زمين به ويژه فلسفه موسوم به قاره ايرانيان با فلسفه مغرب
شدند و آثارشان محل  ها تدريس مي خورد؛ به اين معنا كه تقريبا اكثر فيلسوفاني كه در دانشگاه رقم مي ۱۳۵۷

يي بودند؛ فيلسوفاني  يي، متعلق به فلسفه قاره قاره -نه فلسفه تحليليبندي دوگا گرفت، بنا به تقسيم بحث قرار مي
يي چون مرحوم منوچهر بزرگمهر كه مترجم بود و به فلسفه  در اين ميان چهره. آلماني چون كانت، هگل و نيچه

نيان نقش توان در زمره پيشگاماني به حساب آورد كه در معرفي فلسفه تحليلي به ايرا مند بود را مي نيز عالقه
  .هاي چندي ترجمه كرد و همچنين پوپر و ويتگنشتاين كتاب» گرايي تجربه«ايشان درباره . مهمي ايفا كرد

  
بعد از انقالب به . گذشته از اينها، در متون درسي فلسفي پيش از انقالب، متون فلسفه تحليلي وجود نداشت

هاي كارل  ظر فلسفه علم بيشتر شد، خصوصا طرح ايدهتدريج آشنايي ما با فلسفه تحليلي به ويژه، در ابتدا از من
پوپر، فيلسوف اتريشي، در جامعه توسط عبدالكريم سروش در دروس فلسفه علم و فلسفه تاريخ و نقد 

علم چيست؟ فلسفه «و » درآمدي و نقدي بر تضاد ديالكتيكي«هايي چون  ماركسيسم صورت گرفت و در كتاب
فقر «گرايي معرفي شد و سپس آثار مهم او چون  شهور موسوم به ابطالبسط يافت؛ همچنين ايده م» چيست؟
هايي چون  توسط چهره» منطق اكتشاف علمي«و » جامعه باز و دشمناش«، »ها و ابطال ها حدس«، »گري تاريخي

اسطوره «آثار ديگري از پوپر چون  ۷۰در دهه . اهللا فوالدوند، حسين كمالي و مرحوم احمد آرام ترجمه شد عزت
هاي متعدد  اما فلسفه علم تنها يك شاخه از شاخه. به ترجمه علي پايا منتشر شد» درس اين قرن«و » چارچوب

ميالدي است و شاگرداني چون الكاتوش و  ۷۰بردگان فلسفه علم در دهه  فلسفه تحليلي است و پوپر هم از نام
 ۷۰فه تحليلي در ايران تا ابتداي دهه هاي فلس ديگر شاخه. ميالدي مطرح شدند ۸۰فايرابند دارد كه در دهه 

در اين دو دهه ديگر مباحث فلسفه تحليلي نيز ميان ما ساري و جاري شد، . شمسي كم و بيش مغفول مانده بود
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ها در قالب  هاي متعددي كه در اين باب صورت گرفت، قابل مالحظه است، اين ترجمه خصوصا حجم ترجمه
به ميدان آمدند و » ارغنون «منتشر شد و نشريات ديگري چون » نقد و نظر«و » كيان«مقاالتي در نشرياتي چون 

در اين دو . هاي مختلف فلسفه تحليلي را پيش چشم ديگران قرار دادند هاي فلسفي در شاخه شمار كثيري از ايده
در ميان  دهه مباحث متنوعي خصوصا در حوزه فلسفه دين و فلسفه اخالق و در كنار آن فلسفه ذهن و فلسفه زبان

توان از ويتگنشتاين ياد  اند، مي از فيلسوفان تحليلي كه غير از پوپر در ميان ايرانيان بختيار بوده. ما بسط پيدا كرد
ويتگنشتاين، دو بار » فلسفي- رساله منطقي«كتاب . كرد كه اقبال به او به ويژه پس از انقالب صورت گرفته است

سلطاني و محمود عباديان ترجمه و منتشر   الدين اديب ه وسيله ميرشمسب ۱۳۷۰و اوايل دهه  ۱۳۶۰در اواخر دهه 
ام، در  ام؛ اميدوارم به همراه شرحي كه بر آن نوشته من نيز اين كتاب را ترجمه كرده و به دست ناشر سپرده. شد

  .پژوهان قرار گيرد آينده نزديك منتشر شود و در اختيار فلسفه
  

توسط مرحوم » هاي فلسفي پژوهش«، با عنوان »هاي فلسفي كاوش«، ديگر كتاب دوران ساز ويتگنشتاين
به وسيله » ها درباره رنگ«و » كتاب آبي« ، »درباب يقين«فريدون فاطمي ترجمه شد و سپس آثار ديگر او نظير 

ويتگنشتاين در ميان فيلسوفان بزرگ تحليلي بختيار بوده؛ چراكه . مالك حسيني و ليلي گلستان ترجمه شدند
ام  هاي مختلف كشور تدريس شده است؛ شخصا توفيق داشته هايش نيز در دانشگاه وه بر ترجمه آثارش، ايدهعال

را » در باب يقين«و » هاي فلسفي كاوش«، »فلسفي -رساله منطقي«در ساليان گذشته، سه اثر مهم ويتگنشتاين يعني 
  .هاي آزاد تدريس كنم در مقاطع فوق ليسانس، دكتري و كالس

  
رساند، تاليف آثار فلسفي  هاي يك سنت فلسفي ياري مي سازي ايده هايي كه ما را در بومي رم يكي از راهبه نظ

نبايد تنها در اين ميان به ترجمه بسنده كرد، اگرچه ترجمه نقش مهمي دارد، اما تاليف و . به زبان مادري است
كند كه اين مفاهيم به  ت كمك ميپردازي در قالب جمالت درست ساخ انديشيدن به زبان مادري و عبارت

اگر بخواهم از تجارب شخصي خويش در اين باب ياد كنم، . خورد ذهن و زبان و فاهمه كاربران آن زبان برود
عموم مقاالت تاليفي اين . اشاره كنم» مقوالتي در فلسفه ويتگنشتاين: زبان و تصوير جهان«توانم به كتاب  مي

نوشتن اين كتاب همچنين از . الني با دانشجويان و همكارانم بوده استوگوهاي فلسفي طو كتاب محصول گفت
بخش و آموزنده بود كه برخي از مقاالت اين مجموعه به نحو مشترك با دوستان و  اين حيث برايم لذت

عالوه بر اين، در توسعه فلسفه تحليلي، برخي نهادهاي . رضايي نوشته شد همكاران دانشگاهي نظير حسين شيخ
مثال پژوهشكده فلسفه تحليلي واقع در مركز تحقيقات فيزيك نظري و پژوهشگاه . اند اهي نقش ايفا كردهدانشگ
زيرنظر حميد وحيددستجردي چندين دوره تخصصي در حوزه فلسفه تحليلي برگزار ) IPM(هاي بنيادين  دانش

  .هاي سنت تحليلي موثر بوده است شده كه در بسط و نهادينه كردن ايده
  

تحوالت اخير فلسفي در قالب ... هاي مختلف فلسفه تحليلي نظير فلسفه دين، زبان و اخالق در شاخه همچنين
مثال . هاي چندي به مخاطبان معرفي شده است؛ برخي از آثار كالسيك نيز ترجمه شده است مقاالت و كتاب
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اصر، به وسيله كاوه ، نوشته سائول كريپكي، از فيلسوفان مشهور تحليلي مع»گذاري و ضرورت نام«كتاب 
هاي فلسفه علم، دين، زبان و اخالق در دو دهه گذشته ادبيات  خوشبختانه در شاخه. الجوردي ترجمه شده است

  .خوبي در ميان ما پديد آمده است
  

به طور كلي در مقام مقايسه، پيشرفت فلسفي ما در حوزه فلسفه تحليلي با دوران پيش از انقالب قابل مقايسه 
آن زمان اساسا ادبياتي در اين حوزه نداشتيم؛ پس از انقالب دروس فلسفه اخالق، فلسفه علم، فلسفه نيست؛ در 

التحصيالن  خوشبختانه برخي از فارغ. اند در برنامه دانشگاهي گنجانده شده... زبان، فلسفه ذهن، فلسفه دين
ه ايران بازگشته و در بسط و هاي گوناگون فلسفه تحليلي در خارج از كشور نيز در ساليان اخير ب شاخه
ها، اگر كسي  در رشته فلسفه مانند ساير ديسيپلين. اند هاي فلسفه تحليلي نقش مهمي ايفا كرده سازي ايده بومي

بخواهد با مباحث آن به نحو تخصصي آشنا شود و در اين مسير گام بگذارد، بايد استاد ببيند و زير نظر او كار 
كند؛ در عين حال به دانشجو  كند و هم مسير پژوهشي را مشخص مي مرتب ميديدن استاد هم ذهن را . كند

  .كاري بپرهيزد كند كه در يك سنت فلسفي به نحو منظم كار كند و از پراكنده كمك مي
  

هوسرل و هايدگري . يي نيز پيشرفت چشمگيري كرده است عالوه بر اين، جامعه فلسفي ما در حوزه فلسفه قاره
خوشبختانه، به مدد . سال پيش از ايشان داشتيم، قابل قياس نيست ۱۵يم، با تصويري كه شناس كه امروز مي

هاي موثري در جهت تقرير و بسط  عزيزاني چون عبدالكريم رشيديان، بابك احمدي و سياوش جمادي گام
 .هاي اين سنت فلسفي نيز برداشته شده است آموزه

 


