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  فلسفه تحلیلی چیست؟
  
  8/1/1393:خروم ،هنامز ویدار تیاس :عبنم

 
لفه ها و شاخص مؤمتضمن چه معنایی است ؟ وجه تمایز آن با دیگر نحله هاي فلسفی چیست ؟ چه  1تحلیلی مفهوم فلسفۀ

  فلسفی چه کسانی هستند ؟ فلسفیدن است ؟ آباي بزرگ این نحلۀهایی بیانگر این نحوه از 
نوشته  2»فلسفه تحلیلی چیست ؟«بناي این نوشتارها، کتابم. است دست موضوع این سلسله مقاالت پرسش هایی از این

با مد نظر قرار دادن نحوه تقریر مطالب و چگونگی ورود و خروج . منتشر شده 2008هانس یوهان گالك است که در سال 
تحلیلی و تاریخ آن پرداخته و می کوشم به پرسش  صل نخست کتاب، به بررسی کلی فلسفۀگالك به مباحث در چهار ف

چه نظراتی تا کنون فلسفی از کجا آغاز شده و  ؛ این که این نحلۀهایی در باب چگونگی پیدایی این نحله فلسفی پاسخ گویم
  .است و به بحث گذاشته شده درباره حدود و ثغور آن بیان شده

برخی با . انجام شده و اختالفات فراوانی درباره آن وجود دارد زیاديمرو فلسفه تحلیلی بحث هاي قل تا به حال دربارة 
تحلیلی می پردازند، برخی به لحاظ موضوعی فلسفه تحلیلی را از سایر فلسفه ها  نگاه تاریخی به بررسی حدود فلسفۀیک 

د ند و برخی می کوشند حدوجدا می کنند، برخی روش فلسفه ورزي در این نحله را باعث تمایز آن با دیگر فلسفه ها می دان
  .گیردمی فلسفه تحلیلی از تمام این جنبه ها مورد بررسی قرار در ادامه . توضیح دهند 3و ثغور آن را در تقابل با فلسفۀ قاره اي

اخیر  ا تاریخ فلسفه تحلیلی تنها در دو دهۀام. آنچه موسوم به فلسفه تحلیلی است قدمتی در حدود صد و بیست سال دارد
 4»سرچشمه هاي فلسفه تحلیلی«مهم ترین کتابی که در این حوزه نوشته شده، کتاب . توجه و بررسی قرار گرفته استمورد 

دهد که فلسفه تحلیلی اي فلسفه تحلیلی را بیابد و نشان دامت در این کتاب سعی می کند ریشه ه. نوشته مایکل دامت است
  . از کجا آغاز شده است

                                                             
1. Analytic Philosophy 
2. Hans JuhannGlock, ( 2008) What is Analytic Philosophy? ( Cambridge: Cambridge University Press). 
3. Continental Philosophy 

بعدي ایتالیا و اسپانیاست و مراد از فلسفه تحلیلی ، فلسفه اي در اینجا مراد از فلسفه قاره اي، فلسفه اي است که پیدایی و رواج آن  در کشورهاي آلمان و فرانسه و در وهله 
  .است که در کشورهاي آمریکاي شمالی و انگلستان و استرالیا رایج است

4.The Origins of Analytic Philosophy 
  .منتشر شده است 1985این کتاب از مهمترین آثاري است که در باب تاریخ فلسفه تحلیلی است که در سال 
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مسائل  عنا که یک نگاه کالن دربارةبه این م. تحلیلی یک رشته نیست، یک رویکرد استباید توجه داشت که فلسفه 
هنر و  زبان، می توان با رویکرد تحلیلی به دین، اخالق، تاریخ،. فلسفی است که ذیل آن می توان به مسائل مختلف نگریست

 هنرِ تحلیلی، فلسفه زبانِ تحلیلی، فلسفه اریخِت تحلیلی، فلسفه اخالقِ تحلیلی، فلسفه دینِنگریست که حاصل آن فلسفه . ..
  .است... و  تحلیلی

تحلیلی فیلسوفان  درویکر 6و غیر سیاسی بودن 5از جمله اشکاالتی که منتقدان به فلسفه تحلیلی وارد می دانند، غیر تاریخی
از نظر . خود بی توجه اندموضوع مورد بحث  که عموم فیلسوفان تحلیلی به سابقۀین معناست غیر تاریخی بودن بد. است

 و فلسفه تحلیلی متهم به عدم عنایت به صبغه تاریخیِ 7بسیاري از فیلسوفان قاره اي، فلسفه هم عنان با تاریخ فلسفه است
فلسفی بحث می  از منظر... ، معناداري و لسوفان تحلیلی درباره معرفت، ارزشبه عنوان مثال وقتی فی. مباحث فلسفی می شود

به عبارت دیگر این منتقدین بر این باورند که فیلسوفان تحلیلی نگاه . به بررسی تبار بحث مورد نظر نمی بینند کنند نیازي
با ارائه مثال هاي نقضی مثل کتاب  در عین حال،. ش یک بحث فلسفی نمی دانندتاریخی به موضوع مورد بحث را قوام بخ

. اد پاسخ گفتکه با نگاهی تاریخی به بررسی فلسفه تحلیلی می پردازد، می توان به این انتق »سرچشمه هاي فلسفه تحلیلی«
  . سیر تاریخی فلسفه تحلیلی نگاشته شده است دربارة خوشبختانه، در ده سال گذشتهکتاب هاي متعددي

به عنوان . دانی به تاریخ نداشته اندالبته در مقام جدل، فیلسوفان تحلیلی ادعا کرده اند که فیلسوفان قاره اي نیز عنایت چن
می گذرد، با وجود این فیلسوفان  معصر منطق جدید و نقش آن در ایجاد تحوالتی مهم در فلسفه مثال، صد سال از پی افکنیِ
ت زبان و ذهن نیز تحوال در فلسفۀ. تاریخ تحوالت آن ندارندتوجه و یا اشاره اي به منطق جدید و قاره اي در آثار خود هیچ 

اگر فیلسوفان قاره اي بنا بر رأي فیلسوفان تحلیلی، . ندارند هابسیاري رخ داده است که فیلسوفان قاره اي عنایت چندانی به آن
  .قائلند، نمی توانند و نباید تحوالت تاریخی را نادیده بگیرند اساسی براي تاریخدر تطور اندیشه هاي فلسفی نقشی 
اجتماعی  –یعنی علی االصول فیلسوفان تحلیلی دغدغه هاي سیاسی . سیاسی بودن آن استانتقاد دوم به فلسفه تحلیلی غیر 

وي هم دغدغه سیاست . به عنوان یکی ازآباي فلسفه تحلیلی، خود مثال نقضی براي این ادعاست 8راسل. چندانی ندارند

                                                             
5.  a historical 
6.  a  political 

در نگاه هگلی، تاریخ نقشی بسیار پررنگ دارد و  فلسفه در اساس چیزي . در کشور ما نزد برخی از اهالی فلسفه، عموما فلسفه مترادف با تعریف و نگاه هگل به فلسفه است7. 
  . جز بسط و لف و نشر ایده ها در طول تاریخ نیست

پس از یک . می کرد راسل برنده جایزه نوبل ادبیات و مخالف جنگ ویتنام بود و وقت خویش را صرف نوشتن مقاالت در زمینه هاي اجتماعی چون  خلع سالح هسته اي .8
  . دوره فعالیت فلسفی، راسل فعالیت اجتماعی و روشنفکري را در دستور کار خویش قرار داد
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اجتماعی پررنگی  –هاي سیاسی نیز از جمله آباي فلسفه تحلیلی است که دغدغه  9فرگه. فعال سیاسی بودداشت و هم 
  .داشته است

  
  حدود و ثغور فلسفه تحلیلی

، این فلسفه را »سرچشمه هاي فلسفه تحلیلی«براي نمونه دامت در کتاب . فیلسوفان مختلف در این باره اختالف نظر دارند
بر اساس این راي فلسفه . گرددفلسفه اي پسافرگه اي تعریف می کند، به این معنا که با آثار فرگه این فلسفه آغاز می 

اگر این . می دانست 10فرگه کار فلسفه را تحلیل مفاهیم. آغاز شده است 1880تحلیلی، قدمتی صد ساله دارد و حدودا از 
راي را بپذیریم، این پرسش مطرح می شود که آیا چنین رویکردي پیش از فرگه وجود نداشته است ؟ آیا تحلیل مفهومی 

... سال است ؟ آیا نمی توان پژوهش هاي فلسفی سقراط درباره واکاوي مفهوم عدالت، خوبی، خیر و مربوط به همین صد 
آیا می  ی است،لکتیکی وي را نوعی تحلیل مفهومی دانست ؟ اگر تحلیل مفاهیم شرط الزم و مقوم فلسفه تحلیلایا روش دی

  ورزیده اند فیلسوف تحلیلی دانست ؟ توان فیلسوفانی را که بیرون از این صد سال به چنین کاري اشتغال 
ایر ، از اعضاي حلقه وین، این تقسیم بندي ها را سطحی می داند . در این میان برخی فالسفه قائل به چنین تفکیکی نیستند

  . و معتقد است بیش از یک نوع فلسفیدن وجود ندارد و آن هم استفاده از استدالل و برهان و منطق است
حدود و ثغور فلسفه تحلیلی را بر اساس کشورهایی که این سنت در آنها بیشتر رواج دارد، مشخص برخی سعی کرده اند 

البته این . معروف است 12یا انگلو امریکن 11به فلسفه انگلوساکسون یفلسفه تحلیلبر اساس تعریف مبتنی بر جغرافیا، . کنند
انگلیس و تقسیم بندي جغرافیایی امروز دیگر معتبر نیست زیرا برخی از فیلسوفان تحلیلی در کشورهاي دیگري غیر از

نیز  تقسیم بندي جغرافیایی ،بنابراین.در انگلیس و امریکا نیز کسانی به فلسفه قاره اي می پردازند ؛آمریکا زندگی می کنند
  .تفکیک فلسفه تحلیلی از فلسفه قاره اي به حساب نمی آید دقیقی برايمعیار 

گروهی سعی کرده اند با برشمردن موضوع ها و ایده هاي فلسفی تحلیلی تمایز این فلسفه را با دیگر رویکرد هاي فلسفی 
متفاوت  اره اي با فیلسوفان ق ن تحلیلی به آن می پردازند،اما آیا ماهیت موضوع ها و ایده هایی که فیلسوفا.نشان دهند

و به نظر برخی  از متافیزیک جایگاه چندانی نداشت است؟به عنوان مثال با وجود این که در آغاز پیدایی فلسفه تحلیلی بحث

                                                             
من « : مایکل دامت، از فرگه شناسان بزرگ قرن بیستم، در مصاحبه اي می گوید. ار منطق جدید است؛ او گرایشات ضد یهودي داشتفرگه  فیلسوف آلمانی و بنیان گذ .9

  . »تضد یهودي و نژاد پرستانه داشته اس اما از نظر اخالقی گرایشاتمتأسفم که عمرم را صرف فیلسوفی کردم که به لحاظ ذهنی و  تیزهوشی و نقادي درجه اول است، 
10. conceptual analysis 
11. Anglo-saxon 
12. Anglo-american 
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به بعد احیاي متافیزیک در دستور کار فیلسوفان  1960از دهه  بودند، 13اره هاي متافیزیکی بی معنااز فیلسوفان تحلیلی گز
ت میان نسب.بنابراین نمی توان دوري گزینی و ردمتافیزیک را یکی از مقومات فلسفه تحلیلی دانست.تحلیلی قرار می گرد

؟ در صورت وثیقی میان علم و فلسفه هستند آیا فیلسوفان تحلیلی هنوز معتقد به وجود ارتباطعلم و فلسفه نیز چنین است؛
 زبانی فلسفه و علم معتقد است فیلسوف تحلیلی نامید؟ پذیرش این راي آیا می توان ویتگشتاین متاخر را که به بازي هاي

آیا تنها فیلسوفان قاره اي حکم به جدایی فلسفه  بازي هاي زبانی ایکه در و پنجره اي به هم ندارند و از یکدیگر مستقل اند؟
  از علم می دهند؟

می توان پرسید .روش آن است ،کند برخی نیز معتقدند آن چیزي که فلسفه تحلیلی را از دیگر اقسام فلسفه ورزي جدا می
آیا به کار بردن استدالل به عنوان روش صرفا مشخصه فیلسوفان تحلیلی است؟ آیا هیچ فیلسوفی پیش از آن ها از استدالل به 

  عنوان روش استفاده نکرده است؟ در مورد سقراط چه می توان گفت؟
نگارش و انتقال مطلب نزد فیلسوفان این  بر این باورند که تمایز فلسفه ي تحلیلی از دیگر فلسفه ها در روشِ نیز گروهی
فلسفه تحلیلی اصرار فیلسوفان این نحله بر وضوح و ساده نویسی و دوري جستن از مؤلفه قوام بخش ،اساساین بر .سنت است

بدون غموض و ابهام  یلی سعی می کنند در نوشته هاي خود از زبانیبه اعتقاد آن ها  فیلسوفان تحل. هرگونه ابهام است
وضوح در بیان  ،اما بر اساس شواهد. اما فیلسوفان قاره اي این گونه نیستند و ابایی از پیچیده نویسی ندارند استفاده کنند،

اي نیز سعی می کنند روشن و همین طور بعضی از فیلسوفان قاره ه همه فیلسوفان تحلیلی تعمیم داد؛مطلب را نمی توان ب
  .بدون ابهام بنویسند

وي تالش . می کوشد چیستی فلسفه تحلیلی را مورد بررسی قرار دهد »فلسفه تحلیلی چیست؟«گالك در کتاب  هانس 
اجتماعی و سیاسی و  و بستر و زمینه هاي تاریخی ،می کند از منظري تحلیلی حدود و ثغور فلسفه تحلیلی را بررسی کند

  .پاسخ دهد "فلسفه تحلیلی از کجا می آید؟"فیلسوفان تحلیلی را بکاود و به این سوال که  آثار یِفرهنگ
شروط الزم و کافی آن به به تعبیر منطقی از حدود و ثغور فلسفه تحلیلی یا راي گالك شاید نتوان هیچ تعریف معینی بنابر 

مواجه هستیم  موزه هاي نحله هاي متفاوت در سنت تحلیلیما با چنان تنوع و تکثري در حوزه ي موضوعات و آ. دست داد
دغدغه هاي  ارائه تعریفی روشن و بدون ابهام از. آن هارا بر اساس یک خصوصیت مشترك تعریف کرد که شاید نتوان همۀ

ین واژه فلسفه با وجود ا ؛به نظر می آید که نمی توان چنینی تعریفی از فلسفه تحلیلی ارائه داد. تحلیلی است فالسفه عمومِ
که یکی از  14براي توضیح این مطلب می توان از مفهوم شباهت خانوادگی. تحلیلی در سیاق هاي مختلف افاده معنا می کند

                                                             
13. non-sense 
14. family resemblance 
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براي تعریف باید جنس و  ،ارسطویی 15بر اساس رویکرد ذات گرایانه. آموزه هاي ویتگنشتاین متاخر است کمک گرفت
میز عبارت ، »میز«تعریف ذات گرایانه از مفهوم به عنوان مثال در یک . ددفصل آنچه قرار است تعریف شود مشخص گر

تمام اوصاف میزساز را بر  ،ما در تعریف میز.باشد t3  و t2و  t1واجد اوصاف و خصوصیات فی المثلکه  از پدیده اياست 
ویتگنشتاین در کتاب . ت می شماریم و هر پدیده اي که این اوصاف را احراز کند یکی از مصادیق آن مفهوم اس

ما مطابقت  17ذات گرایانه با شهود هاي زبانی با رویکرد کردن استدالل می کند که تعریف16»کاوش هاي فلسفی«دورانساز
 18خصوصیات مشتركخصوصیت یا ، بر شمردن مفهوم ا راه ممکن براي تعیین مراد از مؤلفه هاي سازندة یکتنه لذا. دندار

؛ مفهوم مورد نظر را برشمردبر اساس شباهت خانوادگی، مقومات مختلفمی توان  نیست؛ بلکه میان تمام مصادیق آن مفهوم
نظیر رنگ چشم، مدل  خصوصیت  لزوما یک یا چندمیان اعضاي یک خانواده وجود دارد بدون این که نظیر شباهتی که 

  .نحو یکسان یافت شود در میان تمام اعضاي یک  خانواده مشترك باشد و به... ابرو، رنگ پوست، لحن صدا
همان  .فلسفۀ تحلیلی وجود دارد مختلف ء و ادواربه باور هانس گالك شباهتی از جنس شباهت خانوادگی در میان انحا

 مصادیقِ ؛ خصوصیات و مؤلفه هایی که در میان تمامقابل احصا نیست »بازي«مفهومی نظیر  ور که تمام مؤلفه هايط
این امر مانع از این نمی شود که تمامی  مشترك نیست؛ اما....بوکس،دوزمفهوم نظیر فوتبال، بسکتبال، شطرنج، این  گوناگون

 بر همین سیاق نمی توان خصوصیت یا خصوصیات مشترك؛مفهوم بازي به حساب آیندمختلف این پدیده ها، مصادیق 
د که بر تمام آراي فالسفه تحلیلی و کار و بار لی به دست داتحلی مرد و بر اساس آن تعریفی از فلسفۀبر ش تحلیلی را فلسفۀ

به همین معنا می توان گفت . ، اما این امر مانع از تحقق پدیده اي به نام فلسفه تحلیلی نمی شودقابل انطباق باشدفلسفی ایشان 
  . تحلیلی تنها یک رویکرد به مسائل فلسفی است فلسفۀ

یی، آموزه ها و ایده ندگی جغرافیافلسفۀ تحلیلی را در چند محور اصلی چون پراک ، بحث در باب حدود و ثغوره در ادام
  .از منظري تاریخی دنبال خواهیم کرد ...شیوه و روش و ،تحلیلی زبان فلسفۀ هاي فلسفه تحلیلی،

  
  تعریف مبتنی بر جغرافیا

  آیا فلسفه هاي تحلیلی تنها متعلق به کشورهاي انگلیسی زبان هستند؟

                                                             
15. essentialistic 
16. Philosophical Investigations 
17. linguistic intuitions 
18. common features 
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، آنگلوساکسون، آنگلو امریکن و 20، امریکایی19چون فلسفه انگلیسی در بسیاري از موارد با عناوینیسنت فلسفه تحلیلی، 
ي و متضمن تفکیک این اسامی به نوعی بیانگر تقابل میان فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ا. می شود هنامید 21آنگلو فون
  :اري می توان از سه علت تاریخی سخن گفتبراي توضیح این نامگذ. نهاستآمیان  22جغرافیایی

به بحث درباره تأثیر فیلسوفان قاره  1845- 1840اولین بار جان استوارت میل بود که در قرن نوزدهم و در سالهاي  .1
او نخستین کسی . گلیسی پرداخت و به نوعی به تمایز میان این دو رویکرد فلسفه ورزي اشاره کردناي بر فیلسوفان ا

میان فیلسوفان تجربه گراي انگلیسی سخن گفت و در عین حال  وشته هاي خود از وجوه مشتركه در ناست ک
 .به فلسفه ورزي بودند، بررسی کردتفاوت آنها را با فیلسوفانی که در اروپاي متصل مشغول 

ت قاره ن زمان تقابل میان دو سندر آ. برمی گردد 1945از آن، یعنی دومین علت به جنگ جهانی دوم و ایام پس  .2
گیلبرت رایل، در دهه هاي بیست به عنوان مثال. بیستم آشکار نبودقرن  اي و تحلیلی مانند دهه هاي شصت و هفتاد ،

ناسی و سی، قبل از جنگ جهانی دوم، به سنت فلسفه قاره اي توجه داشت؛ تا آنجا که کتابی درباره پدیدارش
این تغییر منظر به دلیل اتفاقات . دوم نظر وي تغییر کرداما بعد از جنگ جهانی . نوشت و با هوسرل دیدار کرد

به آمریکا و پناهنده و  24مهاجرت اعضاي حلقه وین 23،جنگ جهانی دوم و حوادث پس از آن چون ظهور نازیسم
تعبیر فلسفه تحلیلی در انگلستان، پس از جنگ جهانی دوم و به منظور تفکیک آن از فلسفه . یا کشته شدن آنهاست

پدیدارشناسی و فلسفه هاي اگزیستانس ذیل عنوان فلسفه قاره  ،قاره اي به کار گرفته شد و پس از این تقسیم بندي
سفه مطرح شد و به ریخ فللی و قاره اي براي اولین بار در تاتفکیک میان سنت تحلیدوره، در این . اي شناخته شدند

 .هویتی پیدا کرد صبغۀ همین دلیل براي گروهی از فیلسوفان

                                                             
19. British philosophy  
20.  American philosophy 
21. Anglophone 

از طرف دیگر اروپاي متصل یعنی کشورهایی .  جزیره اي است که چهار طرف انرا آب فراگرفته  و به همین دلیل از کل اروپا جداست انگلستان  به لحاظ جغرافیایی  .22
ره اي می گویند و به فلسفه بنابر این تفکیک جغرافیایی، به فلسفه هایی که در اروپاي متصل شکل گرفته، فلسفه قا. صل هستندبه یکدیگر مت...نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا

  .انگلوساکسون  می گویند ۀهایی که در انگلستان  رایج شده و متفاوت از  کل اروپاست، فلسف
جرت اعضاء تأثیر دوم سیل مها. اول اینکه  فیلسوفان  تحلیلی، رویکردي انگلیسی  محور و هویتی به این فلسفه پیدا کردند. نازیسم دو تأثیر مهم  بر فلسفه تحلیلی گذاشت23. 

  .ا بود که باعث احیاي فلسفه تحلیلی در آن کشور شدکریآمحلقه وین به 
24 . Vienna Circle 

و همپل، پس از روي کار آمدن رایشنباخ . به آمریکا مهاجرت می کند، فایگل از دیگر اعضاء حلقه نیز به آمریکا مهاجرت می کند 1930شلیک از اعضاي حلقه وین در 
پس از مهاجرت، هر یک از آنها در دانشگاه هاي . در بازه اي حدودا ده ساله، بسیاري از اعضاي حلقه وین مجبور به مهاجرت و یا تبعید شدند. شدند تبعید 1933هیتلر در 

  . معروف آمریکا مشغول به تدریس شدند و شاگردان متعددي را تربیت کردند
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مهاجرت برخی از فیلسوفان به ویژه اعضاي حلقه وین به . در آمریکاي شمالی بر می گردد 1960 علت سوم به دهۀ .3
برخی فیلسوفان قاره  از طرف دیگر. شد 26و پوزیتیویسم منطقی 25ها با پوزیتیویسم آمریکا، باعث آشنایی آمریکایی

هورکهایمر و آدورنو از . مریکا مهاجرت یا از آن دیدن کردندآبه  1960عضاي مکتب فرانکفورت در اي از جمله ا
فیلسوفان امریکایی با استقبال  کا به طرح ایده هاي خود پرداخته کهاعضاي مکتب فرانکفورت بودند که در آمری

قاره  س و ریکور به آمریکا، جریان فلسفۀپس از آن با مهاجرت فیلسوفان قاره اي دیگري چون هابرما. مواجه شدند
 .جغرافیایی اروپا نیز با اقبال مواجه شداي در خارج از مرزهاي 

نظریۀ « جان رالز کتاب . شدازسوي دیگر، اخالق هنجاري و فلسفه سیاسیِ تحلیلی در این زمان در آمریکا برجسته 
تقریر آراي خود به ویژه  در مقابل، فیلسوفان قاره اي نظیر آدورنوو هورکهایمر نیز به. نوشت 1971را در » عدالت

قاره فلسفه « و  »فلسفه تحلیلی«ر تفکیک میان این دو جریان، عناوینبه منظو. سیاست و اخالق پرداختند در فلسفۀ
  . براي نامیدن آنها به کار برده شد »اي
  

بسیاري بر این . آمریکایی نامیدن فلسفه تحلیلی یاد کرد - می توان از این سه واقعه، به عنوان سه علت براي انگلیسی
وفان سلبه فضاي فیناظر آمریکایی است؛ بدین معنا که این فلسفه  -باورند که فلسفه تحلیلی یک فلسفه انگلیسی

بنابر رأي دامت و گالك، این . است تأثیر خود را در این دو فضا گذاشته نیکایی است و بیشتریانگلیسی و آمر
  .آمریکایی نامیده شده است - ، انگلیسیست و فلسفه تحلیلی به عللی دیگررأي موجه نی

  
 

                                                             
25. Positivism 
26 . Logical Positivism 


