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  فلسفه تحليلي چيست؟
  

  ۱۳۹۰ هام نابآ، ۲مجله فلسفه نو، شماره :منبع

 ييها شاخص و ها مؤلفه چه ست؟يچ يفلسف يها نحله گريد با آن زيتما وجه است؟ ييمعنا چه متضمن ۱يليتحل فلسفه
  هستند؟ يکسان چه يفلسف ي نحله بزرگ يآبا است؟ دنيفلسف از نحوه نيا انگريب

. دارد وجود آن ي درباره يفراوان اختالفات و شده انجام يفراوان يها بحث يليتحل ي فلسفه قلمرو ي درباره حال به تا
 از را يليتحل ي فلسفه يموضوع لحاظ به يبرخ پردازند؛ يم يليتحل ي فلسفه حدود يبررس به يخيتار نگاه کي با يبرخ
 يبرخ و دانند يم ها فلسفه گريد با آن زيتما باعث را نحله نيا در يورز فلسفه روش يبرخ کنند؛ يم جدا ها فلسفه ريسا
  .۳دهند يم حيتوض ،۲يا قاره ي فلسفه با تقابل در را آن ثغور و حدود کوشند يم

 دو در تنها يليتحل فلسفه خيتار اما. دارد سال ستيب و صد حدود در يقدمت است، يليتحل ي فلسفه به موسوم آنچه
 يها سرچشمه کتاب شده، نوشته حوزه نيا در که يکتاب نيتر مهم. است گرفته قرار يبررس و توجه مورد رياخ ي دهه

 ما به و ابديب را يليتحل ي فلسفه يها شهير کند يم يسع کتاب نيا در دامت. است دامت کليما ي نوشته يليتحل ي فلسفه
 کرديرو کي ست،ين رشته کي يليتحل ي فلسفه که داشت توجه ديبا. است شده آغاز کجا از يليتحل ي فلسفه دهد نشان
. ستينگر مختلف ليمسا به توان يم آن ليذ که است يفلسف مسائل ي درباره کالن نگاه کي که معنا نيا به. است

  .است. …و هنر يليتحل ي فلسفه اخالق، يليتحل ي فلسفه ن،يد يليتحل کرديرو با توان يم
 لسوفانيف کرديرو بودن ياسيس ريغ و يخيتار ريغ دانند، يم وارد يليتحل فلسفه بر منتقدان که ياشکاالت جمله از
 يب خود بحث مورد موضوع ي سابقه به يليتحل لسوفانيف عموم که است معنا نيا به بودن يخيتار ريغ. است يليتحل

 عدم به متهم يليتحل ي فلسفه و است ۴فلسفه خيتار با عنان هم فلسفه ،يا قاره لسوفانيف از ياريبس نظر از. اند توجه
 معنا اي حواس معرفت، ي درباره يليتحل لسوفانيف يوقت مثال عنوان به. شود يم يفلسف مباحث يخيتار ي صبغه به تيعنا
 نيمنتقد نيا گر،يد عبارت به. ننديب ينم نظر مورد بحث تبار يبررس به يازين کنند، يم بحث يفلسف لحاظ از …و يدار
 هرچند. دانند ينم يفلسف بحث کي بخش قوام را بحث مورد موضوع به يخيتار نگاه يليتحل لسوفانيف که باورند نيا بر
 يليتحل ي فلسفه يبررس به يخيتار ينگاه با که يليتحل ي فلسفه يها سرچشمه کتاب چون ينقض يها مثال ارائه با
 ي فلسفه يخيتار ريس ي درباره ياريبس يها کتاب زين گذشته سال ده در. گفت پاسخ انتقاد نيا به توان يم پردازد، يم

  .است شده نوشته يليتحل
 عنوان به. اند نداشته خيتار به يچندان تيعنا زين يا قاره لسوفانيف که اند کرده ادعا يليتحل لسوفانيف جدل، مقام در البته
 لسوفانيف وجود نيا با گذارد؛ يم فلسفه در مهم يتحوالت جاديا در آن نقش و ديجد منطق يافکن يپ از سال صد مثال،
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 زين ذهن و زبان ي فلسفه در. ندارند آن تحوالت خيتار و ديجد منطق به يا اشاره اي و توجه چيه خود آثار در يا قاره
 در خيتار يبرا يا قاره لسوفانيف اگر. ندارند آن به يچندان تيعنا يا قاره لسوفانيف که است داده رخ ياريبس تحوالت

  .رنديبگ دهيناد را يخيتار تحوالت دينبا و توانند ينم قائلند، ياساس نقش يفلسف يها شهياند تطور
 - ياسيس يها دغدغه يليتحل لسوفانيف االصول يعل يعني. است آن بودن ياسيس ريغ ،يليتحل ي فلسفه به دوم انتقاد
 هم يو. است ادعا نيا يبرا ينقض مثال خود ،يليتحل ي فلسفه يآبا از يکي عنوان به راسل. ندارند يچندان ياجتماع
 - ياسيس يها دغدغه که است يليتحل ي فلسفه يآبا جمله از زين فرگه. ۵بود ياسيس فعال هم و داشت استيس دغدغه
  ۶.است داشته يرنگ پر ياجتماع

  
  يليتحل فلسفه ثغور و حدود

 فلسفه نيا ،يليتحل فلسفه يها سرچشمه کتاب در دامت نمونه، يبرا. دارند نظر اختالف باره نيا در مختلف لسوفانيف
 ي فلسفه ،يرا نيا اساس بر. گردد يم آغاز فلسفه نيا فرگه آثار با که معنا نيبد کند؛ يم يمعرف يا پسافرگه يا فلسفه را

 نيا اگر. دانست يم ميمفاه ليتحل را فلسفه کار فرگه. است شده آغاز ۱۸۸۰ از حدوداً و دارد ساله صد يقدمت يليتحل
 ليتحل ايآ است؟ نداشته وجود فرگه از شيپ يکرديرو نيچن ايآ که شود، يم مطرح پرسش نيا م،يريبپذ را يرا

 عدالت، مفهوم يواکاو ي درباره سقراط يفلسف يها پژوهش توان ينم ايآ است؟ سال صد نيهم به محدود يمفهوم
 ي فلسفه مقوم و الزم شرط ميمفاه ليتحل اگر دانست؟ يمفهوم ليتحل ينوع را يو يکيالکتيد روش اي ، …ريخ ،يخوب
 يليتحل لسوفيف اند دهيورز اشتغال يکار نيچن به سال صد نيا از رونيب که را يلسوفانيف توان يم ايآ باشد، يليتحل

  دانست؟
 يسطح را ها يبند ميتقس نيا ن،يو ي حلقه ياعضا از ،۷ريا. ستندين يکيتفک نيچن به قائل فالسفه يبرخ انيم نيا در

  .است منطق و برهان و استدالل از استفاده هم آن و ندارد وجود دنيفلسف نوع کي از شيب است معتقد و داند يم
 دارد، يشتريب رواج آنها در سنت نيا که ييکشورها اساس بر را، يليتحل ي فلسفه ثغور و حدود اند کرده يسع يبرخ
 – يسيانگل( ۸کنيآنگلوامر اي آنگلوساکسون ي فلسفه به يليتحل فلسفه ا،يجغراف بر يمبتن فيتعر اساس بر. کنند مشخص

 در يليتحل لسوفانيف از يبرخ رايز ست؛ين معتبر گريد امروز ييايجغراف يبند ميتقس نيا البته. است معروف) ييکايامر
 يا قاره ي فلسفه به يکسان زين کايامر و سيانگل در و کنند يم يزندگ کايامر و سيانگل از ريغ گريد يکشورها

 حساب به يا قاره فلسفه از يليتحل ي فلسفه کيتفک يبرا يقيدق اريمع زين ييايجغراف يبند ميتقس نيبنابرا. پردازند يم
  .ديآ ينم

 يکردهايرو گريد با را فلسفه نيا زيتما يليتحل ي فلسفه يها دهيا و ها موضوع برشمردن با اند کرده يسع يگروه
 قاره لسوفانيف با متفاوت پردازند يم آن به يليتحل لسوفانيف که ييها دهيا و ها موضوع تيماه ايآ اما. دهند نشان يفلسف
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 به و ندارد يچندان گاهيجا کيزيمتاف از بحث يليتحل ي فلسفه ييدايپ آغاز در نکهيا وجود با مثال، عنوان به است؟ يا
 دستور در کيزيمتاف ياياح بعد، به ۱۹۶۰ ي دهه از هستند، معنا يب يکيزيمتاف يها گزاره يليتحل لسوفانيف از يبرخ نظر
 يليتحل ي فلسفه مقومات از يکي را کيزيمتاف رد و ينيگز يدور توان ينم نيبنابرا. رديگ يم قرار يليتحل لسوفانيف کار

 و علم انيم يقيوث ارتباط وجود به معتقد همواره يليتحل لسوفانيف ايآ. است نيچن زين فلسفه و علم انيم نسبت. دانست
 معتقد علم و فلسفه يزبان يها يباز به که را متاخر نيتگنشتايو توان يم ايآ يرا نيا رشيپذ صورت در اند؟ بوده فلسفه
  دهند؟ يم علم از فلسفه ييجدا به حکم يا قاره لسوفانيف تنها ايآ د؟ينام يليتحل لسوفيف است،
 ديپرس توان يم. است آن روش کند يم جدا يورز فلسفه اقسام گريد از را يليتحل ي فلسفه که يزيچ آن زين يبرخ

 از آنها از شيپ يلسوفيف چيه ايآ است؟ يليتحل لسوفانيف مشخصه صرفا روش، عنوان به استدالل بردن کار به ايآ
  گفت؟ توان يم چه سقراط مورد در است؟ نکرده استفاده روش عنوان به استدالل
 لسوفانيف نزد در مطلب انتقال و نگارش روش در ها فلسفه گريد از يليتحل ي فلسفه زيتما که باورند نيا بر يگروه

 يسينو ساده و وضوح بر نحله نيا لسوفانيف اصرار ،يليتحل ي فلسفه معرف تيخصوص اساس، نيا بر. است سنت نيا
 بدون يزبان از خود يها نوشته در کنند يم تالش يليتحل لسوفانيف آنها اعتقاد به. است ابهام هرگونه از جستن يودور
 شواهد، اساس بر اما. ندارند يسينو دهيچيپ از ييابا و ستندين گونه نيا يا قاره لسوفانيف اما. کنند استفاده ابهام و غموض
 يسع زين يا قاره لسوفانيف از يبعض طور نيهم داد؛ ميتعم يليتحل لسوفانيف ي همه به توان ينم را مطالب انيب در وضوح

  .سنديبنو ابهام بدون و روشن کنند يم
 عبارت به. دهد قرار يبررس مورد را يليتحل ي فلسفه يستيچ کوشد يم ست؟يچ يليتحل فلسفه کتاب در گالک

 ي فلسفه((  که سوال نيا به و بکاود را يليتحل ي فلسفه ثغور و حدود يليتحل يمنظر از کند يم تالش يو گر،يد
 ثغور و حدود از يکامل يبند صورت و فيتعر چيه نتوان ديشا گالک، يرا بنابر. دهد پاسخ)) د؟يآ يم کجا از يليتحل

 يها آموزه و موضوعات ي حوزه در يتکثر و تنوع چنان با ما. داد دست به آن يکاف و الزم شروط اي يليتحل ي فلسفه
 تيخصوص کي براساس را آن يانحا تمام آنها ي همه نتوان ديشا که ميهست مواجه يليتحل سنت در متفاوت يها نحله

 که ديآ يم نظر به. است يليتحل ي فلسفه از ابهام بدون و روشن يفيتعر ي ارائه ياصل ي دغدغه. کرد فيتعر مشترک
 ي افاده مختلف يها اقيس در يليتحل ي فلسفه ي واژه وجود نيا با داد؛ ارائه يليتحل فلسفه از يفيتعر نيچن توان ينم

  .کند يم معنا
 کمک است، متاخر نيتگنشتايو يها آموزه از يکي که يخانوادگ شباهت از توان يم مطلب، نيا حيتوض يبرا 

 شود فيتعر قرار چه آن فصل و جنس ديبا ف،يتعر ي ارائه يبرا ،ييارسطو ي ۹انهيگرا ذات کرديرو براساس. گرفت
 واجد که يزيچ از است عبارت زيم ،))زيم(( ي واژه از انگارانه ذات فيتعر کي در مثال عنوان به. گردد مشخص
  .باشدg1،  g2،  g3 اتيخصوص و اوصاف
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 از يکي کند، احراز را اوصاف نيا که يا دهيپد هر و ميشمار يم بر را ساز زيم اوصاف تمام ز،يم فيتعر در ما
 با ف،يتعر که دهد يم نشان ، يفلسف يها کاوش خود، معروف کتاب در ن،يتگنشتايو. است مفهوم آن قيمصاد

 شمردن بر مفهوم، کي از مراد نييتع يبرا ممکن راه تنها و ندارد مطابقت ما يزبان يها شهود با انه،يگرا ذات يکرديرو
 نظر به. کرد مراد نييتع نظر مورد مفهوم از يخانوادگ شباهت اساس بر توان يم و ستين آن اوصاف و اتيخصوص

 مشترک تيخصوص دو اي کي نکهيا بدون دارد، وجود خانواده کي ياعضا انيم ييها شباهت اي شباهت ن،يتگنشتايو
  .باشد ها شباهت اي شباهت نيا مقوم اعضاء تمام انيم در

 وجود يليتحل ي فلسفه مختلف يها دوره و انحاء انيم در يخانوادگ شباهت جنس از يشباهت گالک هانس باور به
 اتيخصوص يتمام توان ينم ست،ين احصاء قابل  ،))يباز(( رينظ يمفهوم اتيخصوص تمام که همانطور يعني. دارد

 يليتحل ي فالسفه آراء تمام بر که داد دست به يليتحل ي فلسفه از يفيتعر آن براساس و برشمرد زين را يليتحل ي فلسفه
  .است يفلسف ليمسا به کرديرو کي تنها يليتحل ي فلسفه گفت توان يم معنا نيهم به. باشد انطباق قابل
  

  ايجغراف بر يمبتن فيتعر
  هستند؟ زبان يسيانگل يکشورها به متعلق تنها يليتحل يها فلسفه ايآ

 آنگلوساکسون، ،ييکايامر ،يسيانگل ي فلسفه چون ييها عنوان با موارد از ياريبس در يليتحل ي فلسفه سنت
 و يا قاره ي فلسفه با يليتحل فلسفه انيم تقابل انگريب ينوع به ياسام نيا. شود يم دهينام آنگلوفون و کنيآنگلوامر
  .گفت سخن يخيتار علت سه از توان يم ينامگذار نيا حيتوض يبرا. است آنها انيم ۱۰ييايجغراف کيتفک متضمن
 ريتاث ي درباره بحث به ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۰ يسالها در و نوزدهم قرن در که بود ليم استوارت جان بار نياول     - ۱

 او. کرد اشاره يورز فلسفه کرديرو دو نيا انيم زيتما به ينوع به و پرداخت يسيانگل لسوفانيف بر يا قاره لسوفانيف
 نيع در و گفت سخن يسيانگل يگرا تجربه لسوفانيف انيم مشترک وجوه از خود يها نوشته در که است يکس نينخست
  .است داده قرار يبررس مورد بودند مشغول يورز فلسفه به متصل اروپا در که يلسوفانيف با را آنها تفاوت حال
 دو انيم تقابل زمان آن در. گردد يم بر ۱۹۴۳ سال يعني آن، از پس اميا و دوم يجهان جنگ به علت نيدوم     - ۲

 و ۲۰ يها دهه در ليرا لبرتيگ مثال عنوان به. نبود آشکار ستميب قرن ۷۰ و ۶۰ يها دهه مانند يليتحل و يا قاره سنت
 ي درباره يکتاب که آنجا تا داشت؛ توجه يا قاره ي فلسفه سنت به ،يجهان جنگ نيدوم از قبل يعني ستم،يب قرن ۳۰
 ليدل به منظر رييتغ نيا. کرد رييتغ يو نظر دوم يجهان جنگ از بعد اما. کرد داريد زين هوسرل با و نوشت يدارشناسيپد

 و کايامر به نيو ي حلقه ياعضا مهاجرت ،۱۱سميناز ظهور چون آن از پس حوادث و دوم يجهان جنگ اتفاقات
 از آن کيتفک منظور به و دوم يجهان جنگ از پس انگلستان، در يليتحل ي فلسفه ريتعب. است آنها شدن کشته اي پناهنده
 ي فلسفه عنوان ليذ ستانسياگز يها فلسفه و يدارشناسيپد يبند ميتقس نيا از پس و شد گرفته کار به يا قاره ي فلسفه
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 به و شد مطرح فلسفه خيتار در بار نياول يبرا يا قاره و يليتحل سنت انيم کيتفک دوره نيا در. شدند شناخته يا قاره
  .آمد وجود به لسوفانيف از يگروه يبرا يتيهو يتيوضع ليدل نيهم

 حلقه ياعضا ژهيو به لسوفانيف از يبرخ مهاجرت. گردد يم بر يشمال يکايامر در ۱۹۶۰ ي دهه به سوم علت     - ۳
 قاره لسوفانيف يبرخ گريد طرف از. شد يمنطق سميويتيپوز و سميويتيپوز با ها ييکايامر ييآشنا باعث کا،يامر به نيو ي
 از و آدورنو مر،يها هورک. کردند دنيد آن از اي مهاجرت کايامر به ۱۹۶۰ در فرانکفورت، مکتب ياعضا جمله از يا

 مواجه ييکايامر لسوفانيف استقبال با و پرداخته خود يها دهيا طرح به کايامر در که بودند فرانکفورت مکتب ياعضا
 در ،يا قاره ي فلسفه انيجر کايامر به کورير اي هابرماس چون گريد يا قاره لسوفانيف مهاجرت با آن، از پس. شدند
  .شد مواجه اقبال با زين اروپا ييايجغراف يمرزها از خارج
 آن از اي مهاجرت کايامر به ۱۹۶۰ در فرانکفورت، مکتب ياعضا جمله از يا قاره لسوفانيف يبرخ ، گريد طرف از

 پرداخته خود يها دهيا طرح به کايامر در که بودند فرانکفورت مکتب ياعضا از و آدورنو مر،يها هورک. کردند دنيد
 کورير اي هابرماس چون يگريد يا قاره لسوفانيف مهاجرت با آن، از پس. شدند مواجه ييکايامر لسوفانيف استقبال با و
  .شد مواجه اقبال با زين اروپا ييايجغراف يمرزها از خارج در ،يا قاره ي فلسفه انيجر کايامر به

 کتاب راولز جان مثال. شد برجسته کايامر در زمان نيا در ،يليتحل ياسيس فلسفه و يهنجار اخالق گر،يد يسو از
 به خود يآرا ريتقر به زين مريها هورک و آدورنو زين يا قاره لسوفانيف مقابل، در. نوشت ۱۹۷۱ در را عدالت ي هينظر

 يبرا يليتحل و يا قاره ي فلسفه عنوان ان،يجر دو نيا انيم کيتفک منظور به. پرداختند اخالق و استيس فلسفه در ژهيو
  .شد برده کار به آنها دنينام

 نيا بر ياريبس. کرد ادي يليتحل ي فلسفه دنينام ييکايامر – يسيانگل يبرا علت سه عنوان به واقعه سه نيا از توان يم
 يفضا به مربوط فلسفه نيا که معنا نيا به است؛ ييکايامر  – يسيانگل ي فلسفه کي يليتحل ي فلسفه که باورند

 يم نشان ما به گالک و دامت. است گذاشته فضا دو نيا در را خود ريتاث نيشتريب و است يسيانگل و ييکايامر لسوفانيف
  .است شده دهينام ييکايامر – يسيانگل موجه، نا يعلت به يليتحل ي فلسفه و ستين موجه يرا نيا که دهند

 سخن نيا هستند؟ ييکايامر اي و يسيانگل تبار يدارا يليتحل ي فلسفه ياصل لسوفانيف تمام ايآ که است نيا پرسش
 ييکايامر و يسيانگل تبار نديآ يم حساب به يليتحل فالسفه آباء از که نيتگنشتايو و فرگه مثال. ستين واقع با مطابق
 لسوفيف و نداشته وجود يفلسف يها انيجر انيم ييايجغراف يمرزبند ،يليتحل ي فلسفه ييدايپ يابتدا در. ندارند

 نيبنابرا. است کرده يم استفاده فرگه چون يتبار يآلمان لسوفيف ابداعات و آراء از يراحت به راسل چون يا يسيانگل
 نداشته وجود يا قاره و يليتحل ي فلسفه انيم ييايجغراف کيتفک اساس بر تقابل يليتحل ي فلسفه ييدايپ يابتدا در

  .دارد ييکايامر – يسيانگل يها شهير يليتحل ي فلسفه است معتقد دامت ليدل نيهم به. است
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 و گرفت شکل شياتر زبان يآلمان کشور در که است يليتحل ي فلسفه مهم يها انيجر از يکي زين  ۱۲نيو ي حلقه
 يليتحل ي فلسفه شبرديپ در ياساس ينقش باشند، آنگلوساکسون نژاد از که نيا بدون و بودند يآلمان آن ياعضا شتريب

 گونه نيبد. شد جاديا ييکايامر ي فلسفه و آنها انيم يقيوث ارتباط کا،يآمر به حلقه نيا ياعضا مهاجرت از پس. داشتند
 فايا را ياساس نقش) ۱۹۶۰ از بعد( آن ياياح و يليتحل ي فلسفه آغاز در خود، يژرمن ي نامه نسب با نيو ي حلقه
 افتي ينم گسترش انگلستان و کايامر در يليتحل ي فلسفه افتاد، ينم اتفاق دوم يجهان جنگ اگر دامت باور به ۱۳.کرد

. گرفت ينم شکل يفلسف کرديرو دو نيا انيم يکنون يمرزبند صورت نيا در. داد يم ادامه خود اتيح به اروپا در و
 ي فلسفه افتاد ينم اتفاق دوم يجهان جنگ اگر ييايجغراف لحاظ به يليتحل ي فلسفه که دهند يم نشان گالک و دامت

  .اند پرداخته نيا به زين زبان يآلمان لسوفانيف د،يبنگر زين يزبان منظر از اگر. ماند يم يباق اروپا در يليتحل
 يم نشان را يليتحل ي فلسفه يآلمان يها شهير يو ي فلسفه يبررس و است يليتحل لسوفانيف نيمهمتر از نيتگنشتايو
 در گذار ريتاث يها کتاب از را يفلسف يها کاوش و يفلسف – يمنطق ي رساله يعني ،يو کتاب دو هر راسل. دهد
 يعني يآلمان بزرگ لسوفيف دو يردپا بود؛ راسل و مور شاگرد نيتگنشتايو اگرچه. داند يم يسيانگل ي فلسفه يفضا

 دو نيبنابرا. است شده نوشته نوزاياسپ اخالق کتاب سبک به رساله و شود يم دهيد يو آثار در زين کانت و شوپنهاور
  .هستند زين يآلمان سنت ريتاث تحت معنا کي به يسيانگل يفضا در ساز انيجر کتاب
 با ونديپ در اساسا يليتحل ي فلسفه اوال رايز کرد ديتاک يليتحل ي فلسفه يآلمان يها شهير بر حد از يب دينبا البته

 نيتگنشتايو و کارنپ چون يتبار يآلمان لسوفانيف يآرا ايثان. شود يم ناخته تبار يسيانگل مور و راسل چون يلسوفانيف
 ي فلسفه يآلمان يها رگه قبول رغم يعل. يا قاره اي يآلمان لسوفانيف تا بود تر کينزد يسيانگل يگرا تجربه لسوفانيف به

  .است يتجرب و يسيانگل اساس در فلسفه نيا گفت ديبا ،يليتحل
 است يسيانگل آنها اول زبان که يکسان تعداد و دارد يشتريب رواج زبانان يسيانگل انيم در يليتحل ي فلسفه زين امروزه

 به يليتحل ي فلسفه ي نهيزم در که ييها کتاب و ها مقاله تعداد. است گرانيد از شيب پردازند يم يليتحل ي فلسفه به و
 ي فلسفه نيهمچن شود؛ يم نوشته فلسفه ي درباره اروپا در که است ييها کتاب از شيب زين شود يم نوشته يسيانگل زبان
  .شود يم سيتدر زبان يسيانگل يکشورها در شتريب يليتحل

 ييايجغراف – يفرهنگ نزاع و تفاوت کي اساس، در يا قاره و يليتحل ي فلسفه انيم تفاوت و کيتفک معتقدند يبرخ
 يمهم سوال. يستيرمانت – يکيهرمنوت سنت کي يا قاره سنت و است يعلم – يتجرب سنت کي يسيانگل سنت. است

 نيا سوال نيا يا قاره ي فلسفه در)) است؟ صادق گزاره نيا ايآ: ((است نيا شود يم مطرح يسيانگل ي فلسفه در که
 فلسفه در اما دارند، تياهم کذب و صدق يسيانگل يها فلسفه در)) ست؟يچ گزاره نيا يمعنا: ((شود يم دهيپرس گونه

 قاره سنت در ل،يدل نيهم به. است فهم بر فرع کذب و صدق و است لسوفيف ياصل ي دغدغه ادراک و فهم يا قاره ي
 قاره لسوفانيف ليدل نيهم به. اند پرداخته آن يريگ شکل يچگونگ و يآدم ادراک و فهم يبررس به شتريب لسوفانيف يا
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 آمدن وجود به باعث يياروپا و يسيانگل ي هيروح تفاوت باورند نيا بر يبرخ. اند داشته کيهرمنوت به يشتريب توجه يا
  .است شده فلسفه نوع دو نيا

  
 نيهم به است، يرازآلودگ و غموض ،يدگيچيپ به ختهيآم دارد، شهير آن در يا قاره ي فلسفه که يآلمان ي هيروح

 يسيانگل سنت مقابل در. ندارد کذب و صدق مسئله به يتوجه پرسد، يم يزيچ يمعنا از يآلمان سنت که يهنگام ليدل
 علم به و گرفته شکل تجربه اصالت بر ديتاک با سنت نيا رايز کند؛ يم زيپره يرازآلودگ و غموض ابهام، هرگونه از

  .است افتهي بروز يفلسف سنت دو شيدايپ در ،يفرهنگ نزاع نيا معتقدند يا عده جه،ينت در. دهد يم تياهم يتجرب
 کشور در سنت نيا. است سربرآورده يروشنگر سنت مقابل در و است يا قاره سنت به متعلق سميسيرمانت ي نحله
 و يبرکل الک، از يسيانگل ييگرا تجربه. رديگ يم قرار يسيانگل ييگرا تجربه سنت مقابل در و است شده داريپد آلمان

 گفته سخن آنگلوساکسون يها فلسفه بودن يخيتار ريغ و بودن يسطح از دو هر مارکس و چهين. برد يم نسب وميه
 فاقد آنگلوساکسون نژاد که کند يم انيب صراحت به ييجا در و داند يم ينژاد را يسيانگل يها فلسفه مشکل چهين. اند

 مقابل در. است منطق و ها دهيپد از متعارف فهم تجربه، با اصالت ،يسيانگل يفلسف سنت در. است يورز فلسفه استعداد
 قرار تمسخر مورد را آن يحت و است تجربه به اعتنا يب کسرهي چهين مثال عنوان به. ندارد يچندان تيعنا تجربه به يا قاره

  .دهد يم
 تکون در ليدخ نيشيپ يها مولفه بر صرف ديتاک و ستين مهر سر بر ييگرا تجربه سنت با معنا کي به زين کانت
 يفلسف سنت نيا بر حاکم يتجرب ريغ نگرش ي دهنده نشان زين هگل در مطلق مفهوم. نهد يم ديتاک انگشت معرفت

  .است
 چهين خالف بر هستند؛ يروشنگر سنت به متعلق بودن گرا تجربه ريغ رغم يعل هگل و کانت که داشت توجه ديبا اما

 يکرديرو يدارا يآلمان لسوفانيف شتريب جهينت در. ستين مهر سر بر يروشنگر با و است يروشنگر منتقد اساس در که
  .ندارند يروشنگر برابر در يکساني موضع چند هر هستند؛ يتجرب ريغ

 در نوزدهم قرن اواخر در. شد عوض گريکدي با يفلسف سنت دو نيا گاهيجا يمدت يبرا ييايجغراف لحاظ به اما
 ،ييگرا دهيفا رينظ يآنگلوساکسون يها شهياند يمدت يبرا و کرد دايپ رواج يآلمان سميآل دهيا ج،يکمبر دانشگاه

 يکانت نو ي نحله اروپا در گر،يد يسو از. داد يهگل سميآل دهيا به را خود يجا و شد رانده هيحاش به. … و سمينيدارو
 ب،يترت نيبد. شد رهيچ يآلمان سميآل دهيا بر و بود کينزد يسيانگل يها فلسفه در يليتحل سنت به که کرد ظهور

  .داشت يفلسف ي نحله کي فيتعر يمبنا توان ينم را خاص يايجغراف کي در يجار يفرهنگ تفاوت
 داده حيتوض آنکه نخست. است دفاع قابل شرط دو با يليتحل ي فلسفه بودن محور يسيانگل گالگ، هانس نظر به
 وجود با جهينت در. رديگ قرار يبررس مورد خود يخيتار متن و اقيس در آنکه گريد و ستيچ واژه نيا از مراد که شود
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 کي به يليتحل ي فلسفه گفت توان يم شد، انيب يليتحل ي فلسفه بودن محور يسيانگل ي درباره که ينقض يها مثال
  .است يسيانگل يها شهير يدارا معنا
 يم که باورند نيا بر يليتحل ي فلسفه نيمورخ از يبرخ  است؟ يشياتر - يسيانگل ي فلسفه کي يليتحل ي فلسفه ايآ
 در. دينام يشياتر – يسيانگل ي فلسفه را آن يليتحل ي فلسفه دنينام کنيامر – آنگلو اي ساکسون – آنگلو يجا به توان

 يدارا يا قاره ي فلسفه معتقدند فالسفه، از گريد يگروه و دامت. است شياتر يامپراطور ش،ياتر ي واژه از مراد نجايا
 سميآل دهيا منکر و ناقد و آمد ديپد ژرمن سنت نقد در که ،يشياتر سنت. يشياتر سنت و يآلمان سنت: است نحله دو

 علوم و يروانشناخت و يزبان يها ليتحل ليدل نيهم به. داشت ديتاک يمفهوم ليتحل و يتجرب يها مولفه بر بود، يآلمان
 بهره سنت نيا از آنگلوساکسون ي فلسفه معتقدند دامت جمله از يا عده رو نيا از. داشت تياهم سنت آن در يتجرب
. دانند يم وفادارتر شود يم مراد يليتحل ي فلسفه از که ييمعنا به را يشياتر يسيانگل ي واژه جهينت در. است برده

 قابل گريکدي با دو نيا و است يشياتر ي فلسفه با ونديپ در يليتحل ي فلسفه از ياديز يها بخش ريتفس نيا براساس
  .هستند جمع

 ي حلقه( يتجرب – يعلم انيجر: داشت وجود شياتر در يفلسف ي نحله دو ستم،يب قرن لياوا و نوزدهم قرن اوخر
 تحت انيجر نيا. شد آغاز شياتر در يتجرب – يعلم انيجر جاديا با زمان هم يليتحل ي فلسفه. سميرئال انيجر و) نيو

. بودند ها يکانت نو ريتاث تحت نيو ي حلقه ياعضا. بود نيتگنشتايو و کانت چون يا يشياتر و يآلمان لسوفانيف ريتاث
. است کانت منتقد معنا کي کمک به نيو ي حلقه. پرداختند يم ينيشيپ يبيترک يها گزاره و کيزيمتاف نقد به آنها

 يم را نهيزم نيا در وميه يبند ميتقس و نبودند قائل ينيشيپ يبيترک يها گزاره ي درباره کانت يرا به آن ياعضا
  .۱۴رفتنديپذ

 کانت. بودند موافق فلسفه ي درباره کانت يرا با ،ينيشيپ يبيترک يها گزاره وجود قبول عدم رغم يعل نيو ي حلقه
. علم يمبان و يمباد ي درباره فحص و بحث از است عبارت فلسفه کار و هستند جدا گريکدي از فلسفه و علم بود معتقد
 قرائت از يکي براساس. داشتند يا ژهيو توجه رساله به و بودند زين متقدم نيتگنشتايو يآرا از متاثر نيو ي حلقه ياعضا

  ۱۵.است کانت ي پروژه ي ادامه نيتگنشتايو ي پروژه موجود، يها
 ريغ ،يشياتر ريغ معنا تمام به نه و است يآلمان اي ييکايامر ،يسيانگل ،يشياتر معنا تمام به نه يليتحل فلسفه نيبنابرا

  .ستين موجه چندان يا قاره و يليتحل سنت دو ييايجغراف تقابل سبب نيبد ؛يآلمان زين اي ييکايامر ريغ ،يسيانگل
  
  :نوشت پا
  .رسد يم چاپ به نو فلسفه مجله)  ۳-۲(شماره دو در مقاله نيا

1. Analytic Philosophy 
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2. Continental Philosophy 

 در و فرانسه و آلمان يکشورها در آن رواج و ييدايپ که است يا فلسفه يا قاره ي فلسفه از منظورم نجايا در  - ۳
 و يشمال يکايآمر يکشورها در که است يا فلسفه ،يليتحل ي فلسفه از مراد و است اياسپان و ايتاليا يبعد ي وهله

  .است جيرا اياسترال و انگلستان
 يهگل نگاه در. است فلسفه به هگل نگاه و فيتعر با مترادف فلسفه عموما فلسفه، ياهال از يبرخ نزد ما، کشور در- ۴

  .ستين خيتار طول در ها دهيا نشر و لف و بسط جز يزيچ اساس در فلسفه و دارد رنگ پر اريبس ينقش خيتار
 يها نهيزم در مقاله نوشتن صرف را خود وقت و بود تناميو جنگ مخالف و اتيادب نوبل ي زهيجا ي برنده راسل- ۵

 يها تيفعال راسل ،يفلسف کي درجه تيفعال دوره کي از پس. کرد يم يا هسته يها سالح خلع چون ياجتماع
  .داد قرار خود يها تياولو صدر در را ياجتماع

 شناس فرگه نيبزرگتر دامت داشت، يهودي ضد شاتيگرا يو. است ديجد منطق انگذاريبن و يآلمان لسوفيف فرگه- ۶
 و يزهوشيت و يذهن لحاظ به که کردم يلسوفيف صرف را عمرم که متاسفم من: ديگويم يا مصاحبه در ستم،يب قرن
  .است داشته پرستانه نژاد و يهودي ضد شاتيگرا که نازل چنان ياخالق نظر از اما است، اول ي درجه در ينقاد

7. A .J .Ayer 
8. Anglo-American 
9. Essentialism 

 اروپا کل از ليدل نيهم به و فراگرفته آب را آن طرف چهار که است يا رهيجز مانند ييايجغراف لحاظ به انگلستان- ۱۰
 متصل گريکدي به …و اياسپان و ايتاليا فرانسه، آلمان، رينظ ييکشورها يعني متصل، ياروپا گريد طرف از. است جدا

 به و نديگو يم يا قاره ي فلسفه گرفته، شکل متصل اروپا در که ييها فلسفه به ،ييايجغراف کيتفک نيبنابرا. هستند
. نديگو يم آنگلوساکسون يکشورها ي فلسفه اروپاست، کل از متفاوت و است شده جيرا انگلستان در که ييها فلسفه
 يم سيتدر نيالت يکايآمر و اروپا در شتريب يا قاره يها فلسفه کانادا؛ و انگلستان ا،ياسترال در معموال يليتحل ي فلسفه
  .ستين موجه کيتفک نيا که شد خواهد داده نشان بحث ي ادامه در البته. شوند
 به يتيهو و محور - يسيانگل يکرديرو يليتحل لسوفانيف نکهيا اول. گذاشت يليتحل ي فلسفه بر مهم ريتاث دو سميناز- ۱۱

 کشور آن در ليتحل ي فلسفه ياياح باعث که بود کايامر به نيو ي حلقه مهاجرت ليس دوم ريتاث. کردند دايپ فلسفه نيا
  .شد
 با و بودند دان ياضير و دان کيزيف آن ياعضا شتريب. شد ليتشک ياجتماع – ياسيس يها زهيانگ با نيو ي حلقه- ۱۲

 استفاده دنبال به و پروراندند يم سر در را يديجد ي فلسفه افکندن يپ يسودا آنها. داشتند ييآشنا خود ي زمانه علوم
 يزبان يگذار هيپا يپ در و دانستند يم قينادق زبان در را شيخو معاصر ي فلسفه مشکالت. بودند فلسفه در علم زبان از
  .شد دهيپاش هم از نيو ي حلقه دوم يجهان جنگ طول در. بودند باشد، علم زبان دقت به که فلسفه يبرا نو
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 نيکوا مثال عنوان به. هستند يسيانگل ريغ يليتحل لسوفانيف يها رتيبص ريتاث تحت ييکايامر يليتحل لسوفانيف- ۱۳
  .بود نيو ي حلقه ياعضا از و يآلمان کارنپ. است بوده کارنپ شاگرد يليتحل ييکايامر لسوفيف
 ي ها گزاره منکر وميه اما. داشت باور ينيشيپ يبيترک و ينيپس يبيترک ،ينيشيپ يليتحل ي گزاره نوع سه به کانت- ۱۴

  .اند يبيترک اند، امدهين دست به تجربه از چند هر که ييها گزاره بود؛ ينيشيپ يبيترک
 نشان و برد جلوتر گام کي را پروژه نيا نيتگنشتايو. بود شهياند و عقل ثغور و حدود نييتع کانت ياصل ي دغدغه- ۱۵
 – يزبان صورت که مييبگو سخن ييها شهياند ي درباره تنها ميتوان يم ما. شود يم انيب زبان قيطر از شهياند که داد

 يبرا است معتقد نيتگنشتايو. ميابيب را زبان يمرزها ديبا ثغور و حدود کردن مشخص يبرا نيبنابرا. اند کرده دايپ يانيب
 کي ديبا کيتفک نيا جاديا يبرا. کرد مشخص را يناگفتن و يگفتن امور مرز و حد ديبا زبان يمرزها کردن روشن

 .ميباش داشته يدار معنا ي درباره يتئور


