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هـمقدم  
 
 
 

زبان و ، اسکوت و معنام؛ تا کنون سه کتاب در حوزة فلسفۀ ویتگنشتاین منتشر کرده ».از بخت شکر دارم و از روزگار هم«
. دو کتاب نخست حاوي مقاالتی است دربارة مضامین مختلف فلسفۀ ترجمه و شرح رسالۀ منطقی ـ فلسفیو تصویر جهان 

ز، و نگارش شرحی آمیهاي نبوغکالسیک فلسفیِ قرن بیستم است، کتابی مشحون از ایده ویتگنشتاین، سومی ترجمۀ یک اثر
تارهایی در درسگف، عام و خاص در اخالقمند به فلسفۀ ویتگنشتاین. افزون بر این، بر آن براي خوانندگان فارسی زبانِ عالقه

در حوزة فلسفۀ اخالق تحلیلی از نگارنده منتشر شده است. اثر پیش رو، پس از آثارِ  امر اخالقی، امر متعالیو  فلسفه اخالق
مالت ز تأارسد و شامل مقاالت و مقوالتی در تاریخ فلسفۀ تحلیلی، فلسفۀ ویتگنشتاین و فلسفۀ دین است و یاد شده در می

  گیرد. ام در سالیان اخیر پرده برمیو تتبعات فلسفی
، اثرخواندنیِ هانس گالك  دربارة تاریخ فلسفۀ تحلیلی و زمینه و زمانۀ تحلیلی چیست؟ ۀفلسف  بودم،روزگاري که ایران 

هاي فکريِ آباء آن ( گوتلوب فرگه، برتراند راسل، جرج ادوارد مور و لودویگ مشغولیو دل پیداییِ این سنت مهم فلسفی
، »اندیشیفلسفۀ تحلیلی و متافیزیکی«، »تحلیلی چیست؟ ۀفلسف« 1.تدریس کردم»  معرفت و پژوهش« ۀرا در مؤسس ویتگنشتاین)

» سفۀ تحلیلیاخالق، سیاست و سنت فل«، »گرایی و فلسفۀ تحلیلیشناسی، طبیعتروان«، »حلقۀ وین و فلسفۀ تحلیلی متأخر«
ی جداگانه ستارهایکه در قالب ج صورت منقحِ و ویرایش شدة آن درسگفتارهاست ،»"شباهت خانوادگی"فلسفۀ تحلیلی و «و 

  اند. ، از پی یکدیگر در این کتاب گنجانده شده
قطع در م» مفید«را در دانشگاه  »فلسفۀ تحلیلی«افزون بر این، در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد شمسی، چند دوره، درس دو واحديِ 

ین مباحث محوريِ اخر از ویتگنشتاین متقدم و متأ هاي فلسفۀبندي و بسط آموزهلیسانس تدریس کردم؛  صورتفوق
ن، تقریر ازاین در آثار دیگرم درباب فلسفۀ ویتگنشتایدرسگفتارها بود. روایت منقح و ویراسته شدة این درسگفتارها، که پیش

نشتاین جوان و نظریۀ ویتگ«، »فلسفیـ رسالۀ منطقی ویتگنشتاین و «در مقاالت ، است و تنسیق نگشته و به بحث گذاشته نشده
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و ربط و » نیگرایی دیکثرت«، حدود و ثغور »نیازمند پلورالیسم هستیم تا اهل مدارا شویم«شمسی انتشار یافت. در گفتگوي 
ه نوشتاري است ناظر ب»  مردي در عبادت سکوت«؛ است با آثار نواندیشان دینی به بحث گذاشته شدهنسبت آراء هیک 

یرم آوازة معاصر در ذهن و ضمتصویري که طی  قریب به نه سال نشست و برخاست با جان هیک، از این فیلسوف دین بلند
ت ادیان و حسین نصر از چگونگیِ تبیینِ مقولۀ کثر متکفلِ نقد قرائت سید» نصر، هیک و پلورالیسم دینی«نقش بسته است. 

گی از فلسفۀ از مسئوالن فرهن، خوانش ناموجه یکی »بضاعت فلسفی و پلورالیسم دینی«پلورالیسم دینی به روایت هیک است؛ 
ها ربارة  مؤلفهت دگفتگویی اس» گرایی در فلسفۀ ویتگنشتاینزیست دینی و ایمان نحوة«کند. دینِ هیک را به اختصار تبیین می

فرهنگ و  هاي فلسفیکاوشاز  1»حکمت سرد«و » نحوة زیست«خر با  وام کردن مفاهیم أو مقومات فلسفۀ دین ویتگنشتاین مت
  . و ارزش

 حوالت و تطورات آن درتنحوة آشنایی ایرانیان با فلسفۀ غرب و  ة، میزگردي است دربار»زدگی آغاز کردیمبا افسون«
فۀ فلس فلسفۀ تحلیلی،«یم. اهدر این باب پاسخ دادمهرنامه هاي ضیاء موحد، محمد ضمیران و من به پرسش ؛هاي اخیردهه
به ربط و  ناظر است و ، گفتگویی است که به مناسبت روزجهانی فلسفه با نگارنده انجام شده»هاها و تفاوتاي: شباهتقاره

کارنامۀ «. است هاي اخیراین دو نحلۀ فلسفی در داخل کشور در دههاي و وضعیت تحلیلی و فلسفۀ قارهۀ نسبت میان فلسف
ه دربارة این هایی ک، گفتگویی است دربارة چندوچون ترجمۀ آثار کالسیک فلسفۀ غرب و کتاب»ترجمۀ آثار فلسفی در ایران

ارغ التحصیالن به وضعیت شغلی ف، »اندزده شده ایرانیان فلسفه«به فارسی برگردانده شده است.  ه،نگاشتفلسفی  آثار کالسیک
پردازد؛ فلسفه در فضاي آکادمیک کنونیِ مغرب زمین و تصویر و تلقی و انتظار دانشجویان ایرانی از تحصیل در رشتۀ فلسفه می

وفان ، تلقی فیلس»فهعشق و فلس«کند. ، مواجهۀ ایرانیان با سنت فلسفۀ تحلیلی را تقریر می» آشنایی ایرانیان با فلسفۀ تحلیلی«
  کند. ، انواع عاشقی و مقولۀ عاشق شدن را روایت می»عشق«از مفهوم 

  
نیز از این قاعده  ام ذیل سنت فلسفۀ تحلیلی نگاشته شده؛ این اثرهاي فلسفیام، تا کنون عموم کتاببه اقتضاي پیشینۀ تربیتی

حال، . درعینو فلسفۀ اخالق تحلیلی است گانۀ آن معطوف به مباحث فلسفۀ زبان، فلسفۀ دینمستثنی نیست و جستارهاي سی
سرّ آن، انس و آشناییِ بیشتر من  است که اي شدههاي فالسفۀ قارهها و آموزهاین کتاب، اشاراتی به ایده اي از مطالبدر پاره

زیستانسیل، هاي اگام. پررنگ شدن عالیق و دغدغهاي در پنج سال اخیر است، سالیانی که ساکن کانادا شدهبا آثار فیلسوفان قاره
گري نظیر اروین یالوم که در مرز میان فلسفه و روانکاوي اي و روان درمانها مرا به خواندن آثار فیلسوفان قارهدر این سال
گیرد و در آثار فیلسوفانی چون اپیکور، اسپینوزا، شوپنهاور، نیچه و سراغ می» روان درمانیِ اگزیستانسیل«کند و از حرکت می

 نگرد، سوق داده است.      فیلسوفان اگزیستانسیالیست قرن بیستم به دیده عنایت می

                                            
1. cold wisdom 


