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  درباره برایان مک گینس اگر به گاه آمده باشی:
  

  28/10/98سایت زیتون، روز شنبه، مورخ:  :منبع
  

در اخبار خواندم که برایان مک گینس، فیلسوف انگلیسی، در سن نود و دو سالگی روي در نقاب خاك هفته گذشته 
اره به سبب انتشار آثاري است درب شهرت مک گینس در عالم فلسفه، عمدتاً». رفت و منزل به دیگري پرداخت«کشید و 

جموعه مقاالتی افزون بر ویراستاريِ م. مک گینس، و فلسفه ویتگنشتاین، خصوصاً نیمه اول بیستم، عموماً فلسفه تحلیلیِ
اند؛ ویراستار دو کتابِ  و فلسفه مایکل دامت که در قالب آثاري جداگانه منتشر شده 2، حلقه وین1در باب  تجربه گرایی

  گوتلوب فرگه بود.  ریاضیاتی، منطقی و فلسفیِ تمجموعه مقااللودویگ ویتگنشتاین  و  هاي کمبریجِنامه 
انگلستان شنیدم، روزگاري که مشغول تحصیل و نگارشِ پایان  3اولین بار نام او را از زبان استادم در دانشگاه واریک

ایکل دامت، فرگه شناسِ بزرگ قرن بیستم بود، به من نامه دکتري خود بودم. استادم، مایکل النتلی، که خود شاگرد م
  گفت که برایان مک گینس، کتابی درباره فلسفه دامت را ویراستاري کرده است. 

، »ی فلسفهزبان تخصص«به آثار مک گینس افتاد. هنگام تدریسِ  پس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران، گذرم مجدداً
او انتخاب کردم و با دانشجویان درباره آنها بحث و گفتگو کردیم. پس از  4ویتگنشتاینرویکردهایی به  مقاالتی را از اثر

، نوشته لودیگ ویتگنشتاین را به فارسی برگردانم و شرحی بر آن بنویسم. براي فلسفی ـ رساله منطقیآن، بر آن شدم تا 
را که برایان مک گینس و دیوید پرس از آلمانی به انگلیسی برگردانده  فلسفی ـ رساله منطقیاي از انجام این مهم، نسخه

 لسفیفـ  رساله منطقیترجمه و نگارش شرحی بر  روزگاري که بیشتر اوقاتم صرف  5بودند، متن محوري خود قرار دادم.
نرا با آکردم و مراجعه ، نوشته مک گینس 7لودویگ جوان: زندگی ویتگنشتاینخوان و دلکشِ ، به کتاب خوش6می شد

وینِ  قرن نوزدهم و شهر لذت تمام خواندم. با خواندن این اثر، هم با منزلت و اهمیت خانواده مشهور ویتگنشتاین در 
  بیستم آشنا شدم؛ هم با فضاي جنگ جهانی اول و آنچه در اروپاي آن روزگار گذشته بود. 

                                                             
1. Empiricism 

2. Vienna Circle 

3. Warwick University 

4. Approaches to Wittgenstein: collected Papers 
5. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, translated by D.F.  

Pears and B.F. McGuiness, London and New York: Routledge, 1961. 
  این اثر با مشخصات زیر منتشر شده است:.  6

  .1393، ترجمه و شرح: سروش دباغ، تهران، هرمس، فلسفی -رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین، 
7. Yonge Ludwig: Wi genstein’s Life 1889-1921 
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یتگنشتاین و تابستانه هاي سالیانهدر یکی از کنفرانسسال پیش که جهت شرکت و ارائه مقاله  بخت بلندم، دوازده  از 
دست ا ایشان بس در زمره مدعوین و سخنرانان بود. در حاشیه کنفرانس، مجال گفتگو ، برایان مک گینبه اتریش رفته بودم

هستم. زبان فارسی  بهاین و نوشتن شرحی بر آن ویتگنشت فلسفی ـ رساله منطقیگینس گفتم که در کار ترجمه به مک داد.
داند. درباره ربط و نسبت و شباهت که دانستم افزون بر زبان التین، زبان عربی هم  می برایش جالب بود، خصوصاً

سپینوزا، گفتم  افزون بر فیلسوفانی چون دکارت، ا مک گینسهاي فارسی و عربی با یکدیگر صحبت کردیم. وقتی به زبان
 زمین ، در ایراندانفلسفه تحلیلیسنت آباء که  مور، راسل و ویتگنشتاین؛ فرگه، هایدگر...کیرکه گارد، هگل، ، هیوم، کانت

د. در عین زده شآثار متعددي در زبان فارسی منتشر شده، قدري شگفتآنها و درباره  آنهافیلسوفانی نام آشنا هستند و از 
رنسانی  ـ سالسفه پانگاشت، از رواج فاي جدي میمند بود و آنرا مقولهاریخ فلسفه و فلسفه تطبیقی عالقهحال، چون به ت

فر که شرحی از آن س ،»دیدار با ویتگنشتاین در سرزمین پدي«در مقاله پس از بازگشت، در ایران ابزار خرسندي  کرد. 
  درباره او نوشتم:بود، 
است. وي این اثر کالسیک  فلسفی را براي بار دوم، به همراه دیوید  فلسفی ـ رساله منطقیرایان مک گینس مترجم ب«

منتشر شد. گفت و گو با او، که  1961پرس و به توصیه گیلبرت رایل، به انگلیسی برگرداند، که نخستین بار در سال 
افزا. مک تبخش بود و بصیرمتعلق به نسل پیشین فالسفه انگلیسی است (وي اکنون حدودا هشتاد ساله است)، لذت

 هايوزهداند. در عین حال، به حو التین و قدري عربی می کندهاي انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی صحبت میگینس به زبان
، هم به شناسدگوناگونی هم عالقه دارد؛ عالوه بر آشنایی با فلسفه تحلیلی، هم فالسفه کالسیک یونانی را خوب می

ست. مند اهم با تاریخ اروپا و خاورمیانه  آشنایی دارد و هم به فلسفه اسالمی عالقهاروپا وقوف دارد،  کادبیات کالسی
د و نه بیشتر. به کنننحو تخصصی در یک یا دو حوزه کار میبه نسل کنونی فالسفه تحلیلی، بر خالف نسل گذشته، اکثراً

یریم. از تجربه کسانی نظیر مک گینس بهره بگتوانیم رسد ما نیز، براي پیشبرد کار و بار فلسفی در دیارمان، مینظر می
  1».براي این منظور، هم آشنایی با سنت فلسفی بومی فرض است و هم آشنایی با سنت فلسفی مغرب زمین

کرد. استاد من در انگلستان، متعلق به نسل جدید فیلسوفان بود و به نحو تخصصی در دو حوزه فلسفیِ معاصر کار می
م و بخشید وسعتم به دایره مطالعات و تتبعات آن شیوه را  فرو نهادم و او بودم؛ اما رفته رفتهثیر أچند صباحی تحت ت

فلسفی خود، که در قالبِ مقاله، کتاب، درسگفتارمنتشر فکري و در کار و بار هاست سال جهانم را فراخ کردم.ـ  زیست
  ام، که:کردهیقی را در آثار خویش لحاظ نگرش تاریخی و تطب کرده،شده، به فلسفه پژوهانی چون مک گینس تاسی 

  ی رويـــاي برادر گر بر آذر م    زین روش بر اوج انور می روي
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و نگاه  موثر بوده نیزهنگ با متاله و فیلسوف دینِ نام آشناي معاصر، جان هیک آدراز گفتگويدر این میان، آشنایی و 
هاي مشغولیدل وگیريِ سلوك فکري ؛ در شکلاستپیرامونی که برخاسته از سنت مسیحی فلسفیِ ـ  او به مسائل االهیاتی

  اسالمی، تاثیر بسزایی داشته است. ـ  سنت ایرانی در دلِ امنظري
 جالبی است که با نویسنده و یا مترجم اثري که در  خرسندم که مجال دیدار با برایان مک گینس را پیدا کردم؛ حس

رنیامده و حسرت بدانم هستی، گفتگو کنی. مک گینس عمر بلندي کرد، بعید می اتکار او به زبان مادريکار برگرداندن 
ه در کبراي مرگ بر جاي نهاد؛ » ايزمین سوخته«رفت و به تعبیر اروین یالوم،  .در این دنیا داشت انیکار ناکرده چند

و  گوناگون آثار فلسفیِپاي در این مسیر نهاده و همان دیدار از او شنیدم از اینکه عمر خود را اینگونه سپري کرده و 
 تاینِ: زندگی ویتگنشلودویگ جوان و خواندنیِ  امیدوارم اثر درخشان. است و رضایت داردمنتشر کرده، خرسند  رنگارنگی

 اندگارِمخوش دارم این نوشته را با فقراتی از شعرِ قرار گیرد.  یش چشم اهل نظرپاو نیز به فارسی برگردانده شود و 
  احمد شاملو به پایان برم، که گویی زبانِ حال مک گینس است: ، سروده»درآستانه«

  باید استاد و فرود آمد« 
  بر آستانِ دري که کوبه ندارد،

  ...باشی دربان به انتظارِ توست گاه آمده چرا که اگر به
  ي اجبارگذرم از آستانهقصان میر

  شادمانه و شاکر
  امداالنِ تنگی را که درنوشته

  به وداع
  م:نگرفراپشت می

  فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود
 اما یگانه بود و هیچ کم نداشت

 .» به جان منت پذیرم و حق گزارم
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