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مقدمۀ نویسنده بر ترجمۀ فارسی

کتابـم بـا عنـوان فلسـفۀ تحلیلـی چیسـت؟ بـه زبـان فارسـی  کـه  عمیقـًا خرسـند و مفتخـرم 
کنم.  کردند، تشـکر  که این ترجمه را میسـر  کسـانی  ترجمه شـده اسـت. اجازه دهید از همۀ 
کتـاب را بـه عهـده  بیـش و پیـش از همـه، از یاسـر خوشـنویس متشـکرم. او نه تنهـا ترجمـۀ 
گرفت، بلکه همچنین مرا با مالیمت بسـیار برانگیخت تا این مقدمه را بنویسـم. همچنین، 
کمبریج و انتشـارات ترجمان علوم  کار، یعنی انتشـارات دانشـگاه  از دو ناشـر دخیل در این 

کـره دربـارۀ شـرایط حقوقـی تشـکر می کنـم. انسـانی بـرای مذا
کتـاب مـن بـه زبان هـای فرانسـوی، اسـپانیایی،  از زمـان انتشـار اولیـه در سـال 2008، 
کـره ای و آلمانـی ترجمـه شـده اسـت. همچنیـن، دو شـمارۀ ویـژۀ مجلـۀ تئورمـا  1 در  پرتغالـی، 
یـخ فلسـفۀ تحلیلـی2 در سـال 2013 به این کتـاب اختصاص یافته اند.  سـال 2001 و مجلـۀ تار
هر دو شـماره شـامل خالصه ای از کتاب، نوشـتۀ خود من، مقاالتی از متخصصان برجسـته 
اسـت.  آنـان  انتقـادات  و  پرسـش ها  بـه  مـن  پاسـخ های  و همچنیـن  متنـوع  دیدگاه هـای  بـا 
ایـن انتقـادات، تقریبـًا بـدون اسـتثنا، نشـان دهندۀ درکـی عمیـق، نه تنهـا از موضـوع بحـث، 
کتـاْب در پـِی فراهـم آوردن تبیینـی  کتـاب مـن و انگیزه هـای آن اسـت.  بلکـه همچنیـن از 
کـه تـا حـد امـکان، بـا شـیوۀ عمـِل جاافتـاده در متمایزکـردن  دربـارۀ فلسـفۀ تحلیلـی اسـت 
فلسـفۀ تحلیلـی از دیگـر جنبش هـا، خصوصـًا از فلسـفۀ سـنتی و فلسـفۀ به اصطـالح قاره ای 
آثـار  و  کـه متفکـران  را پـی می گیـرد  ایـن هـدِف ثمربخـش  باشـد؛ و درعین حـال،  همخـوان 
یـِخ متأخـر فلسـفه فراهـم آورد. بـرای انجـام ایـن  کنـد و فهمـی را از تار متنوعـی را دسـته بندی 

1. Teorema, Vol. XXX/1(2011)
2. Journal for the History of Analytic Philosophy, Vol. II (2013)
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که در تالش برای تعریف یا تبیین فلسـفه، به طور  کار، به مسـائل روش شـناختی ای می پردازم 
کلـی، یـا سـنت های فلسـفی خاص مطرح انـد؛ همچنین نقاط قوت و ضعف پیشـنهادهای 
کتـاْب دفـاع نسـبی  یابـی می کنـم. در نهایـت،  موجـود دربـارۀ ماهیـت فلسـفۀ تحلیلـی را ارز
و مشـروط و درعین حـال مبرمـی را از فلسـفۀ تحلیلـی، در برابـر برخـی از بدگویـان آن، فراهـم 

می آورد.  
مـن از انتقـادات و پیشـنهادهای سـازنده در شـماره های ویـژۀ مذکـور و همین نقدهای 
گـر فرصـت داشـتم، بایـد  بسـیاری از جزئیـات شـرحم را  منتشرشـده بهـرۀ بسـیاری بـرده ام. ا
به وضـوح تغییـر مـی دادم. با این حـال، نبایـد بخش محورِی پاسـخ کتاب را به پرسشـی که در 
کنار بگذارم. فلسـفۀ تحلیلی یک جنبش فکری قرن بیسـتمی اسـت  عنوان آن آمده اسـت، 
کـه در قـرن نوزدهـم ریشـه دارد و در قـرن بیسـت ویکم نیـز ریشـه دوانده اسـت. ایـن جنبش، از 
گـرد هـم آورده و از سـوی دیگـر، تأثیراتـی  یـک سـو، مجموعـه ای از شـباهت های خانوادگـی را 
کنـم تـا  تاریخـی را بـه یکدیگـر پیونـد زده اسـت. درعین حـال، بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده 
به طـور خالصـه بـه دو انتقـاد چالش برانگیز پاسـخ دهـم، انتقادهایی کـه به نحوی غیرمنتظره 
کتـاب مطـرح شـده اند. انتقـاد اول بـه ایـن ایـده  کنـش بـه  و بـه َاشـکال مختلـف، در چنـد وا
کـه طرحـی از آن در  گرایـی اسـت  کـه فلسـفۀ تحلیلـْی جنبـش تاریخـِی بسـیار وا توجـه دارد 
تأثـرات،  و  تأثیـر  مسـیِر  کـه  اسـت  شـده  اشـاره  اسـت.  آمـده  کتـاب  هشـتم  فصـل  نمـودار 
به روشـنی، از دامنـۀ شناخته شـدۀ »فلسـفۀ تحلیلـی« فراتـر رفتـه اسـت و توسـل بـه آموزه هـا، 
روش هـا و سـبک های فکـری ای کـه برخـی از فالسـفۀ تحلیلی، امـا نه همه، در آن ها اشـتراک 
کـه طبـق هیـچ دیدگاهـی در فلسـفۀ تحلیلـی جـای  گذاشـتن متفکرانـی  کنـار  دارنـد، بـرای 
کـه بـه هنـگام دسـته بندی،  کافـی نیسـت. در پاسـخ بـه ایـن نکتـه بایـد بگویـم  نمی گیرنـد، 
تأثیـرات ایجابـی بیشـتر از تأثیـرات سـلبی مـد نظر قـرار می گیرنـد. بدین ترتیب، ایـن واقعیت 
که پیشـگامان اولیۀ فلسـفۀ تحلیلی واکنشـی نقادانه به هگل و ایدئالیسـم انگلیسی داشتند 
دو مـورد مذکـور را بـه بخشـی از جنبـش تحلیلـی تبدیـل نمی کنـد و همچنیـن، ایـن واقعیـت 
کرده انـد  کـه مارکسیسـت ها و نوپراگماتیسـت های متعـددی فلسـفۀ تحلیلـی را قاطعانـه رد 

کـه بایـد آن هـا را در ایـن خانـواده جـای داد.   بدیـن معنـی نیسـت 
طبـق انتقـاد دوم، ممکـن اسـت توسـل مـن بـه شـباهت های خانوادگـی میـان فالسـفۀ 
تحلیلـی درسـت باشـد، امـا در ایـن مـورد کـه چـه خصوصیاتـی بایـد در این شـباهت ها جای 
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داده شـوند و چـرا بایـد چنیـن کاری را انجـام داد، دچـار اشـتباه شـده ام. ایـن اشـکال صرفًا تا 
کـه نشـان می دهـد نماینـدگان  کـرده ام  حـدی درسـت اسـت. در فصـل هشـتم، جدولـی ارائـه 
کدام یـک از ایده هـای مهـِم مرتبـط بـا فلسـفۀ تحلیلـی همراه انـد  نمونـه واِر سـنت تحلیلـی بـا 
متافیزیـک،  نقـد  زبانـی،  چرخـش  از  عبارت انـد  خصوصیـات  ایـن  خیـر.  کدام یـک  بـا  و 
تمایـزی میـان فلسـفه و علـم، تحلیـل تحویلـی، اسـتفاده از منطـق صـوری، تمایـل بـه علـم، 
اسـتفاده از اسـتدالل ها و درخواسـت وضـوح؛ نمونه هـای اعـال عبارت انـد از فرگـه، راسـل، 
کسـفوردی و ویتگنشـتاین متقـدم و  کوایـن، تحلیـل مفهومـی آ یتیویسـت های منطقـی،  پوز
کـه هـر دو فهرسـِت خصوصیـات و مواضـع تحلیلـی را می تـوان  گفتـه ام  متأخـر. همچنیـن، 
بسـط داد و از ایـن طریـق، درک مـا از فلسـفۀ تحلیلـی نیـز بسـط می یابـد. با این حـال، ایـن 
نکتـه درسـت اسـت کـه در فصـل مذکور، دلیلی مطـرح نکرده ام که چرا دقیقـًا این نمایندگان 
و ایـن خصوصیـات را بایـد در جـدول جـای داد. امـا می تـوان در ایـن مـورد، توجیهـی را از کل 
گفتـه ام، چهره هـا یـا جنبش هـای مذکـور  کتـاب بـه دسـت آورد. همچنان کـه در فصـل دوم 
همگـی نقـش مهـِم خاصـی در ظهـور و بسـط آتـی فلسـفۀ تحلیلـی داشـته اند و از بخش هـای 
گرچـه کل ایـن جنبش را تشـکیل  مهـِم مشـخص کنندۀ جنبـش تحلیلـی بـه شـمار می رونـد، ا

نمی دهنـد. 
فلسـفۀ  در  تحلیلـی  فلسـفۀ  جایـگاه  دربـارۀ  بحـث  بـه  را  خـود  عمـدًا  کتـاب،  ایـن  در 
کـرده ام. امـا هماننـد خـود فلسـفه، فلسـفۀ تحلیلـی نیـز مـرزی زبانـی، قومـی،  غربـی محـدود 
گون انـد، در عیـن  گونا ملـی یـا دینـی نمی شناسـد. نداهـای عقـْل متنـوع و دارای چهره هـای 
حـال کـه قادرنـد بـا یکدیگـر گفت وگو کنند. از بسـیاری جهـات، نزدیک ترین ُمنادِی فلسـفۀ 
تحلیلـِی قـرن بیسـتم فلسـفۀ قـرون میانـه بـوده اسـت. همچنیـن، فلسـفۀ اسـالمی مسـاهمتی 
بنیادیـن و فوق العـاده بـاارزش در فلسـفۀ قـرون میانـه، و از ایـن طریـق در کل فلسـفه، داشـته 
مـورد  کافـی  به انـدازۀ  جهـان  از  بخش هایـی  در  هـم  هنـوز  واقعیـت  ایـن  گـر  ا حتـی  اسـت، 
چهره هـای  از  برخـی  تنهـا  ابن رشـد  و  ابن سـینا  فارابـی،  کنـدی،  باشـد.  نگرفتـه  قـرار  توجـه 
کنـده  برجسـتۀ پیشـرو در ایـن سـنت فکـرِی به شـدت غنـی، متنـوع و از نظـر جغرافیایـی پرا
ایده هـا  و  متـون  پیـش داورِی  از  دور  بـه  و  گسـترده  تبـادل  بـا  میانـه  قـرون  فلسـفۀ  هسـتند. 
از طریـق  بـه رونـق یافتـن فلسـفۀ تحلیلـی معاصـر  میـان شـرق و غـرب رونـق یافـت، شـبیه 
کـه به نحـوی دیگـر متنـوع بودنـد.  تبـادل ایده هـا و اسـتدالل ها میـان نظام هایـی دانشـگاهی 
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کتـاب بتوانـد مسـاهمتی انـدک در آشـنا شـدن خواننـدگان  کـه ایـن   مـن صادقانـه امیـدوارم 
ایرانـی بـا سـنت فکـرِی ُپرجنب وجـوش و هیجان برانگیـزی داشـته باشـد کـه درون و بیـرون از 
فلسفه و دانشگاه دارای اهمیت بسیاری است و می تواند در تأمالت و مباحثات ایرانیان، 

حرفـی بـرای گفتن داشـته باشـد. 
هانس یوهان گلوک
ژانویۀ 2016



یادداشت مترجم

ایـن  گرچـه  ا اسـت.  گذاشـته  سـر  پشـت  را  سـال  صـد  از  بیـش  تاریخـی  تحلیلـی  فلسـفۀ 
کار مـی رود، نویسـندگان، مجـالت و  گسـترده بـه  کـه بـه نحـوی  عنـوان چندیـن دهـه اسـت 
دانشـکده های متعـددی خـود را متمایـل بـه آن می داننـد و تقابل آن با فلسـفۀ قـاره ای به یکی 
کافـی بـرای  از دوگانه هـای مشـهور در فلسـفۀ معاصـر تبدیـل شـده اسـت، امـا هنـوز تـالش 
روشـن کردن ابعاد این گرایش فلسـفی و خصوصیات متمایزکنندۀ آن صورت نگرفته اسـت. 
کتـاب فلسـفۀ تحلیلـی چیسـت؟ یکـی از سـازمان یافته ترین تالش هـا در ایـن خصـوص بـه 

شـمار مـی رود. 
گلـوک، متولـد آلمـان و دانش آموختـۀ ریاضیـات  کتـاب، هانس یوهـان  نویسـندۀ ایـن 
گلـوک ابتـدا به دلیـل مطالعـات  کشـور و همین طـور در انگلسـتان اسـت.  و فلسـفه در ایـن 
شـارحانه اش دربـارۀ ویتگنشـتاین شـناخته شـد. یکـی از آثـار وی در ایـن خصـوص بـا عنوان 
فرهنگ اصطالحات ویتگنشـتاین )1990( در سـال 1389 به فارسـی ترجمه و منتشـر شـده 
کـرده  منتشـر  استراوسـون  و  دیویدسـون  کوایـن،  دربـارۀ  را  آثـاری  همچنیـن،  گلـوک  اسـت. 
یـخ فلسـفۀ تحلیلـی آغـاز  اسـت. با این حـال، وی از میانـۀ دهـۀ 1990، مطالعاتـی را دربـارۀ تار
کـه اخیـرًا بـه فارسـی  کـرد. او ویراسـتار مجموعـه مقالـۀ طلـوع فلسـفۀ تحلیلـی )1997( بـود 
ترجمـه شـده اسـت و مقـاالت دیگـری را دربـارۀ شـکل گیری فلسـفۀ تحلیلـی، ارتبـاط میـان 
ایـن فلسـفه و ویتگنشـتاین، پیش داوری هـای متقابـل فالسـفۀ انگلیسـی زبان و آلمانی زبان، 
و وضعیـت فلسـفۀ معاصـر در دهه هـای پایانـی قـرن بیسـتم در اواخـر دهـۀ 1990 و نیمـۀ اول 
دهـۀ 2000 منتشـر کـرد. فلسـفۀ تحلیلـی چیسـت؟ حاصـل تالش های گلوک طـی دورۀ مذکور 

کـه در سـال 2008 انتشـار یافـت.  اسـت 
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کـه خـود را در عنـوان آن نشـان می دهـد، از جنـس پرسـش هایی  کتـاب  پرسـش اصلـی 
که فالسـفۀ تحلیلی بسـیار مطرح می کنند، پرسـش هایی به منظور ارائۀ تعریف مانند  اسـت 
مواجـه  تاریخـی  صرفـًا  کتابـی  بـا  بدین ترتیـب،  چیسـت؟«.  »ذهـن  و  چیسـت؟«  »معرفـت 
کـه بـه وقایع نـگاری خطـی شـکل گیری و توسـعۀ فلسـفۀ تحلیلـی اختصـاص یافتـه  نیسـتیم 
گرفته  که البته در مسـیری تاریخی پی  باشـد، بلکه بحثی مفهومی و ماهوی در میان اسـت 
می شود. همچنان که گلوک در فصل اول کتاب به تفصیل توضیح می دهد، وی رویکردهای 
مختلفـی را کـه بـرای پاسـخ دادن بـه پرسـش اصلـی کتـاب و متمایـز کردن فلسـفۀ تحلیلی از 
فلسـفه های دیگـر پیشـنهاد شـده اند بررسـی  و نقـادی می کنـد. بدین ترتیـب، در هـر فصـل از 
کتـاب بـا دیدگاهـی مواجـه می شـویم کـه قصـد دارد فلسـفۀ تحلیلـی را با معیاری سرراسـت از 
دیگر فلسـفه ها جدا کند؛ برای مثال، فلسـفۀ تحلیلی فلسـفه ای اسـت انگلیسی- آمریکایی 
متعلـق بـه جهـان انگلیسـی زبان )فصـل 3(؛ فلسـفۀ تحلیلـی بـا رویکردهـای تاریخی انگارانـه 
نشـان  تمایـل  علـم  بـه  اسـت،  متافیزیـک  دشـمن  فلسـفه  ایـن  4(؛  )فصـل  اسـت  مخالـف 
بـه  دادن  اهمیـت  و  نظام سـازی  بـه  تمایـل  عـدم  5(؛  )فصـل  طبیعت گراسـت  و  می دهـد 
وضـوِح نوشـتارْی خصوصیـات روشـِی متمایزکننـدۀ فلسـفۀ تحلیلی انـد )فصـل 6(؛ فلسـفۀ 
تحلیلـی بـه فلسـفۀ عملـی ماننـد فلسـفۀ اخـالق و فلسـفۀ سیاسـی توجهـی نشـان نمی دهـد 
)فصـل 7(. تمامـی ایـن معیارهـا و برخـی معیارهـای مرتبط دیگـر      به ترتیب بررسـی و از طریق 
ارائـۀ مثال هـای نقـض کنـار گـذارده می شـوند. اغلـب، نمونه هایـی از فلسـفۀ تحلیلـی مطرح 
گاه نمونه هایـی از فلسـفۀ غیرتحلیلـی  کـه معیـار مـورد بحـث را بـرآورده نمی کننـد و  می شـود 
گلـوک پرسـش اصلـی خـود را  کـه بـا معیـار همخوانـی دارنـد. بدین ترتیـب،  معرفـی می شـود 
کـه هیـچ یـک از  کـه در متـون تحلیلـی رواج دارد پـی می گیـرد و نشـان می دهـد  بـه شـیوه ای 
کـردن چیسـتی فلسـفۀ تحلیلـی بـه دسـت  دیدگاه هـای مـورد بحـث معیـاری را بـرای روشـن 
گاهی بیشـتر دربارۀ سـاختار کتاب، به  نمی دهنـد کـه جامـع افـراد و مانـع اغیار باشـد. برای آ

کنیـد.  بخـش 1.3 مراجعـه 
در نهایـت، گلـوک در فصـل هشـتم از دنبـال کـردن معیـاری سرراسـت دسـت می کشـد 
کـردن فلسـفۀ  و ایـدۀ تشـابه خانوادگـِی ویتگنشـتاین و تلقـی تکوینـِی نیچـه را، بـرای متمایـز 
طوالنـی  نسـبتًا  تاریخـی  طـول  در  کـه  نویسـندگان  و  آثـار  از  خانـواده ای  به صـورت  تحلیلـی 
کنونـی فلسـفۀ تحلیلـی،  کار می گیـرد. فصـل نهـم نیـز بـه وضعیـت  تکویـن یافتـه اسـت، بـه 

ارتبـاط آن بـا فلسـفۀ قـاره ای معاصـر، نقـاط ضعـف، و  آینـدۀ آن اختصـاص یافتـه اسـت.
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شـده اند.  نوشـته  تحلیلـی  فلسـفۀ  بسـط  و  شـکل گیری  مـورد  در  توجهـی  قابـل  آثـار 
تحلیلـی  فلسـفۀ  خاسـتگاه های  بـه  می تـوان  خصـوص  ایـن  در  پیشـروانه  آثـار  جملـه  از 
با این حـال،  اسـت.  شـده  ترجمـه  نیـز  فارسـی  بـه  کـه  کـرد  اشـاره  دامـت  مایـکل  اثـر 
پاسـخ هایی  کاوی  وا و  تحلیلـی  فلسـفۀ  چیسـتی  مسـئلۀ  طـرح  در  گلـوک  شـیوۀ 
توجـه،  جالـب  شـیوۀ  عالوه برایـن  اسـت.  بدیـع  شـده اند  داده  پرسـش  ایـن  بـه  کـه 
یافتـن عمـق  بـه  آلمانـی  فلسـفۀ  از  گاهـی اش  آ و  وی  بـودن  آلمانـی  کـه  گفـت   می تـوان 

 و پختگـی مباحـث کتـاب کمـک کرده اسـت. فصل دوم، که به مـروری تاریخی اختصاص 
دارد، مـا را بـه سرچشـمه های غیرانگلیسـی زبان فلسـفۀ تحلیلـی در پایـان قـرن نوزدهـم می برد 
ــ انگلیسـی اسـت  کـه فلسـفۀ تحلیلـی فلسـفه ای اتریشی ـ و ایـدۀ دامـت را در ایـن خصـوص 
میـان  فلسـفی  تعامـالت  بـه  همچنیـن  گلـوک  می دهـد.  بسـط  انگلیسـی- آمریکایی  نـه  و 
انگلسـتان و بخـش قـاره ای پیـش از جنـگ جهانـی دوم می پـردازد و سـپس توضیـح می دهد 
کـه چگونـه به قدرت رسـیدن نازی هـا و جنـگ جهانـی دوم موجـب مهاجـرت بنیان گـذاران 
غیرانگلیسـی زباِن فلسـفۀ تحلیلـی بـه انگلسـتان و خصوصـًا آمریـکا شـد و چگونـه تصویـر 
فلسـفۀ تحلیلـی به عنـوان فلسـفه ای انگلیسـی زبان در دهه هـای پس از جنگ شـکل گرفت.
و  طـرح  بـرای  نویسـنده  کـه  خاصـی  شـیوۀ  چیسـت؟به دلیل  تحلیلـی  فلسـفه  کتـاب 
کتـاب  گلـوک در طـول  کـرده اسـت خصلتـی بت شـکنانه دارد.  انتخـاب  پیشـبرد بحثـش 
کـه در بسـیاری از متـون و همین طـور در بسـیاری از دانشـکده ها  جزم هـای جاافتـاده ای را، 
بـه هنـگام تدریـس بازتولیـد می شـوند، نقـادی می کنـد و بی اعتبـاری آن هـا را بـا معرفـی کـردن 
کـه در جامعـۀ فلسـفی ایـران  نمونه هـای نقـض نشـان می دهـد. از مشـهورترین ایـن جزم هـا، 
نیـز تثبیـت شـده اند، می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: متافیزیـک جایـی در فلسـفۀ تحلیلی 
نـدارد؛ فالسـفۀ تحلیلـی تنهـا بـه فلسـفۀ زبـان و فلسـفۀ علـم می پردازنـد و فلسـفۀ عملـی را 
یـخ فلسـفه بی فایـده اسـت؛ فالسـفۀ  نادیـده می گیرنـد؛ از نظـر فالسـفۀ تحلیلـی، خوانـدن تار
تحلیلـی آثـار فالسـفۀ قـاره ای را مطالعـه نمی کننـد و آن هـا را واجـد ارزش نمی داننـد. خود من 
و بسـیاری از خواننـدگان به دفعـات بـا این جزم ها برخورد کرده ایـم. برخی از این موارد در واقع 
ایده هـای اصلـی تعریف هایـی هسـتند کـه قـرار اسـت فلسـفۀ تحلیلـی را از فلسـفه های دیگر 
گلوک  کنند و پیش تر به آن ها اشـاره شـد. البته این جزم ها بهره ای از واقعیت دارند.  متمایز 
یِخ فلسـفۀ تحلیلی که دیدگاه های مذکور در برهه هایی از تار کتاب نشـان می دهد   در طول 
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 یـا در میـان گروه هایـی از فالسـفۀ تحلیلـی رواج داشـته اند، اما مشـکل هنگامـی پیش می آید 
ایـن  نقیـض  مـوارد  گلـوک  می دهیـم.  تعمیـم  تحلیلـی  فلسـفۀ  کِل  بـه  نادرسـت  را  آن هـا  کـه 
جزم هـا را خصوصـًا در دهه هـای 1960 بـه بعـد نشـان می دهـد. از ایـن حیث، کتـاب می تواند 
کـه آثـار بسـیار معـدودی  بـرای خواننـدگان فارسـی زبان فوق العـاده روشـنی بخش باشـد، چـرا 
دربـارۀ فلسـفۀ تحلیلـی معاصـر در ایران منتشـر شـده اسـت و در نتیجه، تصویـری که از این 
گرفتـه اسـت عمدتـًا بـه راسـل، ویتگنشـتاین و حلقـۀ ویـن محـدود  فلسـفه در ایـران شـکل 
می شـود. بـرای نمونـه، هنـوز هـم بسـیاری از اهـل فلسـفه در ایـران تصـور می کننـد کـه فالسـفۀ 
را بی معنـا  تحلیلـی همگـی هماننـد اعضـای حلقـۀ ویـن بحـث دربـارۀ متافیزیـک و دیـن 
می داننـد و بحث هـای متافیزیکـی فالسـفۀ تحلیلـی دربـارۀ ضـرورت و علیـت و مباحـث 
از  جا افتـاده  بخش هایـی  بـه  به مـرور   1970 دهـۀ  از  پـس  -کـه  خداونـد  دربـارۀ  الهیاتی شـان 
فلسـفۀ تحلیلـی تبدیـل شـده اند- آن هـا را شـگفت زده می کنـد. در چنیـن وضعیتـی، فلسـفۀ 
تحلیلـی چیسـت؟ فرصتـی را بـرای بازاندیشـی دربـارۀ ایـن جزم هـا فراهـم مـی آورد. خواننـدۀ 
بـه  بـا نمونه هـای پرداختـن فالسـفۀ تحلیلـی  کتـاب  کتـاب ضمـن پیگیـری مسـئلۀ اصلـی 
گرایـش برخـی از آن هـا بـه نظام سـازی،  یـخ،  امـور پیش تـر ممنوعـه ای ماننـد متافیزیـک و تار
تشـان بـا فالسـفۀ قاره ای، بسـط فلسـفۀ اخالق  بازخوانـی آن هـا از فالسـفۀ غیرتحلیلـی، تعامال
و فلسـفۀ سیاسـی در فلسـفۀ تحلیلـی معاصـر و مـوارد دیگـری از ایـن دسـت مواجـه می شـود 
گرایـی آنچـه در فلسـفۀ تحلیلـی معاصـر  گسـتردگی و وا و، بدین ترتیـب، تصویـر جدیـدی از 
جریـان دارد بـه دسـت مـی آورد. مکاتـب فکـرِی بشـری امـوری متغیرنـد، امـا می تـوان گفت که 
یاد بوده و این در حالی  گذشـته بسـیار ز شـدت تغییرات در فلسـفۀ تحلیلی در هفتاد سـال 

کامـل ایسـتا باقـی مانـده اسـت.  کـه تصویـر مـا از ایـن فلسـفه تقریبـًا به طـور  اسـت 
کتـاب مـورد بحـث به هیچ وجـه متنـی مقدماتـی بـرای آشـنایی بـا فلسـفۀ  با این حـال، 
تحلیلـی نیسـت. نویسـنده به کـرات مثال هایـی فنـی را از دیدگاه هـای مختلـف در فلسـفۀ 
تحلیلـی و حتـی قـاره ای ذکـر می کنـد. بـرای مثـال، وی بـه مناقشـات میان کوایـن و کریپکی 
دربـارۀ ضـرورت اشـاره می کنـد یـا دیـدگاه دیویدسـون را دربـارۀ ترجمـه و تعبیـر مطـرح می کنـد 
و بعـد بـه سـراغ هرمنوتیـک گادامـر مـی رود. هـدف گلوک از اشـاره بـه این نـکات وقایع نگاری 
دیدگاه هـای  نقـادی  و  بررسـی  چهارچـوب  در  آن هـا  بـه  بلکـه  نیسـت،  تطبیقـی  مطالعـۀ  یـا 
تعریف کننـده ای کـه ذکرشـان رفـت توجـه نشـان می دهـد و بنابرایـن، جـز در مـوارد معدودی، 
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کـه از پیـش بـا ایـن دیدگاه هـا  دیدگاه هـا را شـرح نمی دهـد. بـه همیـن دلیـل، خواننـده ای 
موضـوع  ایـن  شـد.  خواهـد  مواجـه  ابهـام  بـا  متعـددی،  مـوارد  در  باشـد،  نداشـته  آشـنایی 
کتـاب در واقع متنـی فرافلسـفی و مرتبه  دوم  کـه  کتـاب به شـمار نمی آیـد، چـرا  نقصـی بـرای 
»دربـارۀ« فلسـفۀ تحلیلـی اسـت و قصـد نـدارد محتـوای این فلسـفه را بـه خواننـده بیاموزد، 
کـه خواننده از این مباحث سررشـته دارد. امـا، به هرحال، نکتۀ  بلکـه پیش فـرض می گیـرد 
کـرده اسـت. در چنین مـواردی، خوانندۀ سـخت کوش باید  کتـاب را دشـوار  اخیـر مطالعـۀ 

کنـد.  کسـب  بـا اتـکا بـه منابـع دیگـر اطالعـات الزم را 
گلـوک در بحـث خـود بـه دامنـۀ بسـیار وسـیعی از مباحـث مطرح شـده  عالوه برایـن، 
گرفتـه  علـم  فلسـفۀ  و  منطـق  زبـان،  فلسـفۀ  کالسـیک  شـاخه های  از  تحلیلـی  فلسـفۀ  در 
کرده انـد، ماننـد فلسـفۀ سیاسـی، پرداختـه اسـت.  کـه بعـدًا توسـعه پیـدا  تـا شـاخه هایی 
فلسـفۀ  ی  و کـه  اسـت  شـده  باعـث  قـاره ای  فلسـفۀ  و  زبان هـا  بـا  او  آشـنایی  همچنیـن، 
از  نگاهـی  بتوانـد  و  دهـد  جـای  غربـی  ی  فلسـفه ورز از  وسـیع تری  سـیاق  در  را  تحلیلـی 
ن بـه فلسـفۀ تحلیلـی بینـدازد و در نتیجـه، در مـوارد متعـددی، بـه مباحـث مشـابه یـا  بیـرو
گاهـی  کـرده اسـت. بدین ترتیـب، وسـعت آ مرتبطـی در فلسـفۀ آلمانـی یـا فرانسـوی اشـاره 
ی توجـه را بـه خـود جلـب می کنـد. هرچنـد اظهارنظـر صائـب در ایـن  و توانایـی نقـادی و
گلـوک، در طـرح و نقـد مسـائل  کـه  خصـوص بـا اهـل فـن خواهـد بـود، امـا بـه نظـر می رسـد 

ی یـا بدفهمـی نشـده اسـت.  کـه بـه آن هـا پرداختـه، دچـار پیـش داور مختلفـی 
گفتـه  فلسـفۀ تحلیلـی در نیم قـرن اخیـر به سـرعت بسـط یافتـه اسـت و، همچنان کـه 
گرفته انـد و مباحثـی پیش تـر مطـرود احیـا شـده اند.  شـد، حوزه هایـی جدیـد در آن شـکل 
فلسـفۀ  طلـق  ملـک  زمانـی  کـه  مباحثـی  از  ی  بسـیار کـه  می نمایـد  شـگفت انگیز  حتـی 
گرفتـه  پـی  تحلیلـی  دانشـکده های  در  حـدت  و  شـدت  بـا  امـروزه  می شـد  تلقـی  قـاره ای 
می شـوند و آثـار قابـل توجهـی بـه سـبک و سـیاق تحلیلـی دربـارۀ فیلسـوفان قـاره ای نوشـته 
کنـار بی توجهـی طوالنی مـدت مـا بـه تحـوالت فلسـفۀ تحلیلـی پس از  می شـود. ایـن امـر در 
ی همچـون فلسـفۀ تحلیلـی چیسـت؟ را بیشـتر  جنـگ جهانـی دوم اهمیـت خوانـدن آثـار
کتـاب بتوانـد بـه شـکل گیری فهـم بهتـری از فلسـفۀ  کـه انتشـار  نشـان می دهـد. امیـدوارم 
گذاشـته اسـت،  کـه در ایـن صـد و انـدی سـال پشـت سـر  تحلیلـی، و مسـیر طوالنـی ای 

کنـد.  کمـک 
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گفت وگوهـای  و  همراهی هـا  بـرای  شـفاه  علیرضـا  اندیشـمندم  و  قدیمـی  دوسـت  از 
فلسـفۀ  رشـد  و  شـکل گیری  چگونگـی  بهتـر  فهـم  بـرای  گذشـته  سـال  ده  طـی  کـه  فراوانـی 
کـرد،  کـه بایـد آن را در مسـیر طوالنـی و تاریخـی فلسـفۀ مـدرن درک  تحلیلـی، به عنـوان امـری 
کتـاب بـرای ترجمـه تشـکر می کنـم. همچنیـن،  داشـته ایم و نیزبه دلیـل پیشـنهاد دادن ایـن 
کتـاب و برخـی مقـاالت  کـه فرصـت ترجمـۀ ایـن  از اولیـای انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی 
دیگـر را در ایـن حـوزه فراهـم آوردند ممنونم. در پایان، باید از همسـر مهربانم نوشـین شـاهنده 
هـم بـه خاطـر همدلـی همیشـگی اش و هـم بـه خاطـر راهنمایی هایـش در مورد تلفظ درسـت 
نام هـای فرانسـوی و معادل هـای مناسـب بـرای برخـی مفاهیـم فلسـفۀ قـاره ای معاصـر تشـکر 

. کنم
یاسر خوشنویس

اسفند 1393



بـه  را  کامـل  فراینـدی  کـه  مفاهیمـی  تمامـی 
از  می کننـد،  خالصـه  نشانه شـناختی  نحـوی 
تعریف شـدن طفـره مـی رونـد؛ تنهـا مفاهیمـی 
نداشـته  تاریخـی  کـه  کـرد  تعریـف  می تـوان  را 

باشـند.
فریدریش نیچه )تبارشناسی اخالق، 13(

میـان  از  فداییانـی  همچـون  کارنـاپ  بـا  مـا 
هنگامـی  گذشـتیم.  متافیزیک دانـان  اردوگاه 
شـیوۀ  بـه  الوجـوی  آرتـور  تنـد  انتقـاد  بـا  او  کـه 
کـرد و توضیح  بسـیار مسـتدل خـودش برخورد 
اسـت،  الـف  مقصـود  الوجـوی  گـر  ا کـه  داد 
ب  مقصـودش  گـر  ا و  اسـت  چنیـن  پاسـخ 
اسـت، پاسـخ چنـان، بـا غـروری حزبی لبخند 
کـه  می آموختـم  بایـد  هنـوز  مـن  می زدیـم. 
کارنـاپ گاه  شـیوۀ  ایـن  اسـت  ممکـن  چگونـه 

نباشـد. رضایت بخـش 
کواین )1976، 42( یالرد ون ارمان  و





خصوصـًا  دارنـد،  وجـود  تحلیلـی  فلسـفۀ  فنـون  و  مسـائل  بـر  کارآمـدی  مقدمه هـای 
هاسـپرس1)1973( و چارلتـون2 )1991(. همچنیـن، افـرادی ماننـد اسکوروپسـکی3 )1993(، 
تاریخـی  تبیین هـای   )2003( سـومز7  و   )2001( بالدویـن6   ،)2000( اسـترول5   ،)1996( هکـر4 
کنونـی فلسـفۀ تحلیلـی در حوزه هـای مختلـف در  کرده انـد. وضعیـت  برجسـته ای را منتشـر 
مجموعـه مقاله هـا و کتاب های راهنمای متنوعی بررسـی شـده اسـت. نهایتـًا، دفاعیه هایی 
کوِهـن9   ،)1976( توگندهـات8  ماننـد  هسـتند،  دسـت  در  تحلیلـی  فلسـفۀ  از  شـجاعانه 

.)1997( آنـژل10  و   )1986(
گرچـه مسـاهمت هایی در همـۀ  گونه هـا تعلـق نـدارد، ا کتـاب بـه هیـچ یـک از ایـن  ایـن 
آن ها خواهد داشـت. کتاب حاضر تالشـی برای پاسـخ دادن مسـتقیم و جامع به این پرسـش 
کوشـیده ام پاسـخ های محتمـل را بـه شـیوه ای باثبـات  کـه فلسـفۀ تحلیلـی چیسـت.  اسـت 
کتابـی اسـت  کـه می دانـم، ایـن اثـر اولیـن  متمایـز سـازم و یک به یـک  کنـار بگـذارم. تـا آنجـا 
کـه بـه ایـن وظیفـه اختصـاص  یافته اسـت. کتاب تأثیرگذار خاسـتگاه های فلسـفۀ تحلیلی11 
کـه عنـوان آن اشـاره می کنـد، بـر ریشـه های تاریخـی متمرکـز اسـت و بـه  دامـت12، همچنـان 
تلقی هـای رقیـب از فلسـفۀ تحلیلـی نمی پـردازد. در مقابل، کتاب گفت وگـوی عقل کوِهن13 

1. Hospers                                                                      8. Tugendhat           
2. Charlton                                                                     9. Cohen               
3. Skorupski                                                                 10. Engel                     
4. Hacker                                                                       11. Origins of Analytical Philosophy             
5. Stroll                                                                           12. Dummett            
6. Baldwin                                                                     13. The Dialogue of Reason
7. Soames                                                                                    
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بـه تحلیـل فلسـفۀ تحلیلـی،  نـه  نیمـۀ دوم آن  و  نادیـده می گیـرد  را  تاریخـی   عمدتـًا مسـائل 
کتـاب  بلکـه بـه اسـتفاده از ایـن فلسـفه در موضوعـی خـاص اختصـاص دارد. در نهایـت، 
گوسـتینی2 هـم فلسـفۀ تحلیلـی و هـم فلسـفۀ قـاره ای را بررسـی می کنـد،  تحلیلـی و قـاره ای1  آ
کاری کـه بیـش از آن چیـزی اسـت کـه قصـد انجـام آن را دارم. با این حـال، مکـررًا، و امیـدوارم 
کـه یکـی از  کـرد. چـرا  بـه نحـوی دقیـق، بـه شـیوه های غیرتحلیلـی فلسـفه ورزی توجـه خواهـم 
گر وجـود دارد، تا چه اندازه اسـت  اهدافـم تعییـن ایـن امـر اسـت که تقابـل تحلیلی/قاره ای، ا
کـرد. همچنیـن،  گذشـته، بلکـه در حـال و آینـده بررسـی خواهـم  و ایـن موضـوع را نه تنهـا در 
نمی توانـم از فلسـفه ورزی )بـه شـیوۀ تحلیلـی( خـودداری کنـم. چـرا کـه معلوم خواهد شـد که 
کتـاب بـه آن هـا می پـردازد، مجموعـه ای  کـه  پرسـش هایی تاریخـی و ناظـر بـه دسـته بندی 
از پرسـش های فلسـفِی مفهومـی و روش شـناختی مهـم و جالـب توجـه را پیـش می آورنـد. از 
جملـه، نیـاز خواهـم داشـت به تفصیـل بـه مسـائلی همچـون ماهیـت معنـای زبانـی، اهـداف 
تعریف و دسـته بندی، نقش معرفت تاریخی در حل مسـائل فلسـفی، تهدید قیاس ناپذیری 
انـواع  وضـوح،  ماهیـت  تفسـیر،  اصـول  تاریخـی،  نسـبی انگاری  شایسـتگی های  نظریه هـا، 
مختلـف اسـتدالل فلسـفی، مفاهیـم ماهیتـًا مـورد مناقشـه، ایـدۀ شـباهت خانوادگـی، نحـوۀ 
مباحثـات  در  فلسـفه  مناسـب  نقـش  و  فکـری  سـنت های  میـان  گـذاردن  تمایـز  درسـت 

اجتماعـی بپـردازم.   
مخاطبـان ایـن کتـاب تنها فالسـفۀ تحلیلی، چه دانشـمندان و چه اسـتادان، حرفه ای 
کـه بـه ایـن پدیـدۀ فکـرِی بسـیار  کسـی را  نیسـتند، بلکـه فالسـفۀ غیرتحلیلـی و در واقـع، هـر 
هیجان انگیـز، مهـم و مناقشـه برانگیِز قـرن بیسـتم عالقـه دارد، دربرمی گیرد. مقداری آشـنایی 
یـخ فلسـفه یـک مزیـت بـه شـمار می آیـد، بـدون آنکـه پیش نیـازی بـرای خوانـدن ایـن  بـا تار
بـدون  می تـوان  امـا  کـرده ام،  اسـتفاده  منطقـی  فرمول هـای  از  لـزوم،  مـوارد  در  باشـد.  کتـاب 
کار  کـه بـه  کـرده ام واژه هـای فنـی ای را  کـرد. همچنیـن، سـعی  لطمـه ای جـدی از آن هـا عبـور 
کـه  می بـرم توضیـح دهـم و البتـه اطالعـات بیشـتر در ایـن خصـوص در کتاب هـای مرجعـی 

کنـون فراوان انـد در دسـترس قـرار دارد. ا
گرچـه ایـن کتـاب یـک تـالش منحصـرًا تاریخـی نیسـت، تلقـی ای از زمـان و پیشـرفت  ا
کالسـیک، زمـان اولیـن انتشـار آثـار را  در آن محوریـت دارد. بنابرایـن، در ارجاعاتـم بـه متـون 

1.  Analitici e Continentali
2.  Agostini
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ذکـر کـرده ام، حتـی در مـواردی کـه بـه نسـخه ها یـا ترجمه های متأخـر آن ها نیز اشـاره کـرده ام. در 
مورد چنین آثاری، تاریخ انتشـار اصلی در کتاب شناسـی در قالب آورده شـده و نسـخه ای که 
بـه آن ارجـاع داده شـده، در ادامـه ذکـر شـده اسـت. با این حـال، تـالش نکـرده ام ایـن شـیوه را بـه 
نحـوی سـازگار بـر آثـار جدیدتر دربارۀ فلسـفۀ تحلیلی یا دربارۀ نوشـته هایی اعمـال کنم که پس 
از مـرگ مؤلفشـان و سـال ها پـس از نـگارش اولیـه منتشـر شـده اند. درعین حـال، در مـورد عـدم 
رعایـت زمان هـا در نمونه هایـی ماننـد »ارسـطو 2001« حـس بسـیار بـدی دارم. در خصـوص ایـن 

کـرده ام.  غول هـای متقـدم، عنـوان کتـاب را آورده ام و از روش ارجاع دهـی مرسـوم پیـروی 
اجـازۀ  بابـت  نهادهـای مختلفـی عمیقـًا مدیونـم.  و  افـراد  بـه  کتـاب،  ایـن  نوشـتن  در 
اسـتفاده از محتوای مقاله های زیر از خودم در کتاب حاضر از ناشـران آن ها تشـکر می کنم:  
‘Philosophy, Thought and Language’, in J. Preston (ed.), Thought and Language: 

Proceedings of the Royal Institute of Philosophy Conference (Cambridge 

University Press, 1997), 151-69;

‘Insignificant Others: the Mutual Prejudices of Anglophone and 

Germanophone Philosophers’, in C. Brown and T. Seidel (eds.), Cultural 

Negotiations (Tuebingen: Francke Verlag, 1998), 83-98

‘Vorsprung durch Logik: The German Analytic Tradition’, in A. O’Hear (ed.), 

German Philosophy since Kant (Cambridge University Press, 1999), 137–66;

‘Philosophy’, in J. Sandford (ed.), Encyclopedia of Contemporary German 

Culture (London: Routledge, 1999), 477–80;

‘Imposters, Bunglers and Relativists’, in S. Peters, M. Biddiss and I. Roe (eds.), The 

Humanities at the Millennium (Tuebingen: Francke Verlag, 2000), 267–87;

‘Strawson and Analytic Kantianism’, in H. J. Glock (ed.), Strawson and Kant 

(Oxford: Clarendon Press, 2003), 15–42;‘

Was Wittgenstein an Analytic Philosopher?’, Metaphilosophy 35 (2004), 419 44; 

‘Wittgenstein and History’, in Alois Pichler and Simo Saatela (eds.), Wittgenstein: 

The Philosopher and His Works (Wittgenstein Archives at the University of 

Bergen, 2005), 177–204.
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تمایـل دارم از دانشـگاه روِدز1 )در آفریقـای جنوبـی( بـرای اعطـای پژوهانـۀ هـاف لـی ِمی2 
ک3 کـه اقامـت موقت مرا بسـیار  در سـال 2002 و دانشـکدۀ فلسـفۀ آن، خصوصـًا ماریـوس ورمـا
دل پذیر کردند، تشـکر کنم. به شـورای تحقیقات هنر و علوم انسـانی انگلسـتان برای اعطای 
فرصتـی مطالعاتـی به عنـوان بخشـی از چهارچـوب مرخصی هـای تحقیقاتی شـان مدیونـم. 
که به من فرصت داد تا یک  یک بار دیگر، از بنیاد الکسـاندر فون هومبولت4 برای پژوهانه ای 
نیم سـال را در سـال 2004 در دانشـگاه بیله فلـد5 سـپری کنـم و همچنیـن از میزبانانـم، آنگسـار 
بکرمـان6، یوهانـس روگنهوفـر7 و آیکـه فـون زاویگنـی8 ممنونم. تمایـل دارم از دانشـگاه ردینگ9 
کـردن در دانشـکدۀ  بـرای حمایـت از تحقیقاتـم در طـول سـال های متمـادی تشـکر کنـم. کار 
فلسـفۀ ایـن دانشـگاه بـرای مـن هـم یک امتیـاز بوده و هـم لذت بخش و برای همیشـه، از جان 
کاتینـگام10 بـرای آنکـه سـال ها پیـش مـرا جـذب این دانشـگاه کرد، تشـکر می کنـم. همچنین، 
می خواهـم از همـکاران جدیـدم در دانشـگاه زوریـخ11 برای اسـتقبال گرم و سازنده شـان تشـکر 
کریسـتوف الژلـو13 امکانـات الزم را بـرای انجـام ایـن پـروژه  کنـم، خصوصـًا یولیـا النـگ کاو12 و 

فراهـم آوردند.  
گسترده و متنوع فراتر از توان یک فرد است. به همین  پوشش دادن حوزه هایی چنین 
گفت وگوهـا و  دلیـل، بایـد نه تنهـا بـر حجـم وسـیعی از ادبیـات موجـود، بلکـه همچنیـن بـر 
گر بخواهم فهرستی  مشاوره های متعدد با همکاران، دانشجویان و دوستانم تکیه می کردم. ا
کهورست14، مایک  کامل از این افراد تهیه کنم، شامل این نام ها خواهد بود: دیوید با هرچند نا
کاتینـگام، جاناتـان دنسـی16، مایـکل دامـت، کوهـن، جـان   بینـی15، آنگسـار بکرمـان، جـری 
گیـرت  هوکـر20،  بـرد  هرمـان19،  مارتینـا  هنفلینـگ18،  ازوالـد  گلندینینـگ17،  سـایمون   
کونـه25،  ولگفانـگ  کینـدی24،  واسـو  کنـی23،  انتونـی  کمرلینـگ22،  آندرئـاس   کیـل21، 

1. Rhodes                                                       10. John Cottingham                          19. Martina Herrman               
2. Hugh Le May                                           11. Zurich                                                  20. Brad Hooker                                    
3. Marius Vermaak                                     12. Julia Langkau                                    21. Geert Keil                                         
4. Alexander von Humboldt                 13 Christoph Laszlo                               22. Andreas Kemmerling                                              
5. Bielefeld                                                    14. David Bakhurst                                 23. Anthony Kenny              
6. Ansgar Beckermann                            15. Mike Beaney                                      24. Vasso Kindi                                                      
7. Johannes Roggenhofer                      16. Jonathan Dancy                              25.  Wolfgang Kuenne                                                                               
8. Eike von Savigny                                   17.  Simon Glendinning                                             
9. Reading                                                    18. Oswald Hanfling                                                                                                          
                                                                                                                                              
                                                                                                                        
 

                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                     



25 پیشگفتار

یولیـا النگ کاو،دیه گـو مارکونـی1، ِری مونـک2، کویـن مولیـگان3، هرمـان فیلیپـس4، کارلـو پنکو5، 
آرون پرسـتون6، جـان پرسـتون7، آلـن ریچاردسـون8، جـی روزنبـرگ9، کاتیـا سـاپوریتی10، آیکـه فون 
زاویگنـی، یوآخیـم شـولته11، پیتر شـولت ِهس12، هانس اسـلوگا13، فیلیپ اسـتراتون لیک14، راجر 
تیچمـن15، آلـن تامـس16، پائولـو تریپـودی17 و دانیـل وایتینـگ18. همـۀ آن هـا در پاسـخ دادن بـه 
پرسـش ها سـخاوتمند بودند و مرا یاری کردند و تنها می توانم امیدوارم باشـم که دسـت کم برخی 
از پرسش های درست را از آن ها پرسیده باشم. مانند کارهای پیشین، از مشارکت در جلسات 

گـروه مباحثاتـی کالـج سـنت جان نیـز بهره بـرده ام که متأسـفانه اکنـون دیگر برگزار نمی شـود.  
کتـاب در برلیـن، بیله فلـد، دورتمونـد، ادینبـورا، ارفـورت، جنـوا،   بخش هایـی از ایـن 
کسفورد، ردینگ و زوریخ ارائه شدند. از مخاطبان متنوع این جلسات به خاطر پرسش ها  آ
بـرای  ناشـر  ناشـناس  از دو خواننـدۀ  انتقاداتشـان تشـکر می کنـم. همچنیـن، می خواهـم  و 
نظـرات و اصالحاتشـان تشـکر کنـم. پیتـر هکـر، جـان هایمـن19 و کریسـتین نیمتـز20 بر فصول 
کـرد،  کل متـن را خوانـد و ویرایـش  کـه  کالهـات21،  گذاردنـد. از خاویـر  مختلـف یادداشـت 
تشـکر ویـژه می کنـم. نقادی هـا و پیشـنهادها بی نهایـت ارزشـمند بوده انـد و نیـازی بـه ذکـر 
که خوانندگانم را از اشـتباهات سـهوی، عبارت های نامناسـب، افراط ها و تزئینات  نیسـت 
بالغـی حفـظ کرده انـد. بـه پیتـر هکـر به این خاطر که مرا هم با فلسـفۀ تحلیلی و هم با تاریخ 
کـرد، دینـی عام تـر و طوالنی مدت تـر دارم. او بـا برخـی از پاسـخ های مطرح شـده در  آن آشـنا 

ایـن کتـاب موافـق نیسـت، امـا وی بـود کـه مـرا بـه پرسـیدن ایـن پرسـش ها ترغیـب کـرد. 
بـرای همیشـه، بزرگ تریـن دیـن را بـه خانـواده ام دارم. آن هـا در همـۀ زمان هـای خـوب و 
بـد، الهام بخـش و حامـی مـن بوده انـد و هنـوز هـم بـا ایـن پـروژه، مشـغله های دانشـگاهی و از 

کـه در میـان آن هاسـت، بـا خوش رویـی مواجـه می شـوند. جملـه بـا فیلسـوفی 
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مقدمه
]1[

فلسـفۀ تحلیلـی تقریبـًا صدسـاله اسـت و در حـال حاضـر  نیـروی غالـب در فلسـفۀ غربی به 
شـمار می رود )سـرل1 1996، 1-2(. این فلسـفه دهه هاسـت که در جهان انگلیسـی زبان غلبه 
کـه  کشـورهای آلمانی زبـان قدرتمنـد اسـت و حتـی در مکان هایـی ماننـد فرانسـه،  دارد، در 
زمانـی دشـمن بـه حسـاب می آمدنـد، تاخت و تازهایی داشـته اسـت. درعین حال، شـایعاتی 
در مـورد »مـرگ« فلسـفۀ  تحلیلـی، »به پایان رسـیدن« آن یـا دسـت کم »بحـران« در آن مطرح انـد 
کـه به عیـان در آن تشـخیص داده می شـوند، صحبـت می شـود  و در مـورد »بیماری هایـی« 
)الیتر2 2004الف، 1، 12؛ بیِلتزکی3 و ماتار4 1998، یازده؛ پرستون 2004، 7-445، 4-463(. 
احسـاس بحـران نه تنهـا میـان شـارحان، بلکـه میـان مدافعـان پیشـرو فلسـفۀ تحلیلـی وجـود 
کـه فلسـفۀ تحلیلـی در مسـیر تبدیـل شـدن  دارد. فون وریخـت5 بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد 
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خصوصیـات  تنـوع  یافتـه،  کـه  انـدازه  همـان  بـه  فلسـفی،  نهـادی  بـه  انقالبـی  جنبشـی  از   
متمایزکننـدۀ خـود را از دسـت داده اسـت )1993، 25(. ناظـران متعـددی که معتقدند تمایز 
کرده اند )برای  مرسـوم میان فلسـفۀ تحلیلی و قاره ای منسـوخ شـده اسـت، این نکته را تکرار 

گلندینینـگ 2002؛ ِمـی1 2002؛ بیـه ری2 2005(. مثـال، 
از دسـت دادن هویـْت یـک نگرانـی عمومـی اسـت و از دسـت دادن تـواْن نگرانـی ای 
دیگـر. پاتنـم3 مکـررًا خواسـتار »احیا«ی فلسـفۀ تحلیلی شـده اسـت )برای مثـال، 1992، ُنه(. 
هینتیـکا4 نیـز معتقـد اسـت کـه »بقـای فلسـفۀ تحلیلـی« بـه آغـازی تازه بـر مبنـای به کارگیری 
امکانـات سـازندۀ آثـار متأخـر ویتگنشـتاین5 وابسـته اسـت )1998(. سـرل یکـی از حامیـان 
که این  پروپاقرص و مصمم فلسفۀ تحلیلی است. با این همه، حتی او نیز تصدیق می کند 
فلسـفه در مسـیر تبدیل شـدن از »نقطه نظـری انقالبـی و اقلیـت بـه نقطه نظـری تثبیت شـده و 
متعارف، بخشی از حیات خود را از دست داده است« )1996، 23(. جای تعجب نیست 
گاه جایگزیـن شـدن  ک ترند  کـه نسـبت بـه فلسـفۀ تحلیلـی شـکا کـه برخـی از نویسـندگانی 
گینـی8 و  کرده انـد )رایچمـان6 و وسـت7 1985؛ با نوعـی »فلسـفۀ پسـاتحلیلی« را پیش بینـی 

اشـتانگروم9 2002؛ مالهـال10 2002(. 
چنین آمیزه ای از پیروزی و بحران به هیچ وجه بی سـابقه نیسـت، اما فرصت مناسـبی 
را بـرای پرداختـن بـه ماهیـت فلسـفۀ تحلیلـی از منظـری تـازه فراهـم مـی آورد. در دهـۀ 1970، 
مایـکل دامـت بحثـی را دربـارۀ خاسـتگاه های تاریخـی فلسـفۀ تحلیلـی باز کرد و مدعی شـد 
کـه ایـن فلسـفه »پسـافرگه ای« و مبتنـی بـر ایـن عقیده اسـت که فلسـفۀ زبان بنیاد کل فلسـفه 
گرفته اسـت. عالوه بر خاسـتگاه های فلسـفۀ  اسـت. این بحث در پانزده سـال اخیر شـدت 
گرفته انـد  انجـام  تحلیلـی  فلسـفۀ  دربـارۀ  متعـددی  تاریخـی  دامـت، مطالعه هـای  تحلیلـی 
)اسکوروپسـکی 1993؛ هکر 1996؛ اسـترول 2000؛ بالدوین 2001؛ سـومز 2003(، رسـاله هایی 
تفصیلـی دربـارۀ برخـی جنبه هـای خاص تـر منتشـر شـده اند )بـرای مثـال، هیلتـون11 1990؛ 
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اشـتادلر1 1997؛ هانـا2 2001( و دسـت کم، شـش مجموعـه مقالـه دربارۀ تاریخ فلسـفۀ تحلیلی 
گلـوک6 1997ج؛ تیـت7  کوپـر4 1990؛ مونـک و پالمـر5 1996؛  بـه چـاپ رسـیده  اسـت )بـل3 و 
گـر هـگل9 برحـق باشـد و جغـِد مینـروا10 فقـط در  1997؛ بیلتزکـی و ماتـار 1998؛ ِرک8 2002(. ا
تاریکـی شـب بـه پـرواز درآیـد، فلسـفۀ تحلیلـی بایـد در حـال احتضـار باشـد11. حـال، مـرگ 
کاروبـار  گـر قـرار اسـت  گاهـی تاریخـی ممکـن اسـت راه بـدی نباشـد. حتـی ا در عیـن خودآ

تحلیلـی منحـل شـود، ایـن فراینـد بایـد کمتـر یک سـویه باشـد. 
کنـون، بحـث دربـارۀ ماهیـت فلسـفۀ تحلیلـی بـر دو پرسـش متمرکـز بـوده اسـت: چـه  تا
کسـی را بایـد نیـای واقعـی فلسـفۀ تحلیلـی دانسـت؟ و تقسـیم بندی تحلیلی/قـاره ای چـه 
بـرای ترکیـب چنیـن پرسـش های  کـرد؟12 در زبـان انگلیسـی، تـالش پایـداری  زمانـی ظهـور 
تاریخی ای با تشریح چیستی فلسفۀ تحلیلِی معاصر و نحوۀ تفاوت آن با فلسفۀ به اصطالح 
»قـاره ای« انجـام نگرفتـه اسـت. بخـش اول کتـاِب جاناتـان کوِهـن با عنـوان گفت وگوی عقل: 
تحلیـل فلسـفۀ تحلیلـی13 بـه عنـوان فرعـی آن می پـردازد، امـا تنهـا بـر وضعیت کنونـی متمرکز 
می شـود و جنبه هـای تاریخـی را آشـکارا کنـار می گـذارد )1986، 6-7(. عالوه بر ایـن، کتـاب 
مذکـور حـرف کمـی دربـارۀ فلسـفۀ قـاره ای دارد. با این حـال، فلسـفۀ غربـی معاصـر بـه نحـوی 
مشـهور امـا نامطلـوب بـه دو سـنت تقسـیم شـده اسـت: فلسـفۀ تحلیلـی از یک سـو و فلسـفۀ 
ترکیـب، شـکاف میـان  و  گفت وگـو  بـرای  تـالش  به رغم چهـل سـال  از سـوی دیگـر.  قـاره ای 
کان امری بسـیار واقعی  ایـن دو هـم بـه لحـاظ فلسـفی و هـم بـه لحـاظ جامعه شـناختی، کمـا
اسـت. بنابرایـن، تبیینـی دربـارۀ فلسـفۀ تحلیلـی بایـد آن را در تقابـل بـا رقبـای اصلـی اش، آن 

هـم نـه صرفـًا در زمـان ظهـورش، بررسـی کنـد. 
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کـه جغـد  ۱۱. جغـد مینـروا نمـاد دانایـی در روم باسـتان اسـت. هـگل فیلسـوف را بـه جغـد مینـروا تشـبیه می کنـد. همچنـان 
پـس از غـروب بـه پـرواز در می آيـد، هنگامـی کـه دوره ای فکـری رو بـه افول می رود، فیلسـوف به انديشـه در می آيد و بـه آن دورۀ 

فکـری می انديشـد ]مترجمد. 
۱۲. دامـت ۱۹۹۳، خصوصـًا فصل هـای ۲-۴. هکـر )۱۹۹۶، فصل هـای ۱-۲؛ ۱۹۹7( و مونـک )۱۹۹7( دربـارۀ پرسـش اول 
کـرده  بـه نـزاع بـا دامـت پرداخته انـد و فريدمـن )Friedman( )۲۰۰۰( بـه نحـوی ضمنـی در مـورد پرسـش دوم بـا وی مخالفـت 

است.
13. The Dialogue of Reason: an Analysis of Analytical Philosophy
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اسـت  فلسـفۀ تحلیلـی تعجب برانگیـز  کنونـِی  نسـبِی وضعیـِت  گرفتـه شـدن  نادیـده 
غیرتاریخی بـودن  تحلیلیبه دلیـل  فلسـفۀ  بـه  نسـبت  عمومـی  احتـرام  صرفـًا  هـم  آن  دلیـل  و 
فلسـفۀ  چیسـتی  پرسـش  بـه  کامـاًل  تاریخـْی  پرسـش های  دامـت،  از  پـس  نیسـت.  آن 
بیشـتر  پیونـد خورده انـد.  فلسـفه  ایـن  آینـدۀ  و  روح  مـورد  در  پرحـرارت  نزاع هـای  و  تحلیلـی 
کـه  مشـارکت کنندگان در ایـن بحـث تمایـل داشـته اند فلسـفۀ تحلیلـی را بـا نوعـی از فلسـفه 
آن را مناسـب می پندارنـد، یکـی بداننـد و امیدوارم نشـان دهم کـه این تمایل به تحریف های 

اسـت. انجامیـده  مختلفـی 
کـه چه بسـا هم زمـان  کـه بـه نحـوی بـه موضـوع بپـردازم  بلندپـروازی مـن در ایـن اسـت 
هـم تحلیلی تـر و هـم قاره ای تـر بـه نظـر رسـد. تحلیلی تـر از ایـن حیـث کـه وضعیـت و هـدف 
تمایزگذاری هـا میـان سـنت های فلسـفی را تدقیـق کنـد، نقاط ضعف و قـدرت تعریف های 
کنـد و همچنیـن، برخـی از  یابـی  متفـاوت دربـارۀ فلسـفۀ تحلیلـی را بـه نحـوی بی طرفانـه ارز
کـرده اسـت مـورد بررسـی  را احاطـه  ایـن بحـث  کـه  را  مسـائل مفهومـی و روش شـناختی ای 
کـه یـک فیلسـوف تحلیلـی هسـتم،  کـرد  گرچـه ایـن واقعیـت را پنهـان نخواهـم  قـرار دهـد. ا
قصـد دارم بحثـم را بـدون ایـن پیش فـرض کـه فلسـفۀ تحلیلـی بایـد بـه نحـوی از انحـا معـادل 
در  مسـاهمت  کتـاب  ایـن  در  طرحـم  دیگـر،  بیانـی  بـه  پیـش  ببـرم.  باشـد  خـوب  فلسـفۀ  بـا 
کوِهـن  فرافلسـفه ای1 توصیفـی و نـه تجویـزی اسـت. از ایـن حیـث، پـروژۀ مـن بـا پروژه هـای 
فلسـفۀ  از  دفـاع  در  صراحتـًا  کـه   ،)1991( چارلتـون  و   )1997( فولسـدال2   ،)2-1  ،1986(
کـردن  کـه از دفـاع  گرفته انـد، تفـاوت دارد. ایـن نکتـه بدیـن معنـی نیسـت  تحلیلـی شـکل 
نقادی هایـی  بـر  امـا  کـرد.  انتقادهـا خـودداری خواهـم  برخـی  فلسـفۀ تحلیلـی در مقابـل  از 
کـردن اصـالح  بـرای  را  راه هایـی  و  کـرد  خواهـم  کیـد  تأ دارنـد،  درسـتی  بنیـاد  نظـرم  بـه   کـه 

 فلسفۀ تحلیلی معاصر با توجه به آن ها مطرح خواهم ساخت.
چگونـه  را  تحلیلـی  فلسـفۀ  کـه  خصـوص  ایـن  در  مـن  دیدگاه هـای  حـال،  هـر  در 
کـه فلسـفۀ تحلیلـی واقعـًا چیسـت،  گرفـت، بـر تالشـی پیشـین بـرای فهـم ایـن امـر  بایـد پـی 
مبتنـی خواهنـد بـود. رویکـرد مـن در پرداختـن بـه بحـث حاضـر ممکـن اسـت از ایـن حیـث 
گسـترده تر فرهنگـی و سیاسـی  کـه بـه پس زمینـۀ تاریخـی و تبعـات  »قاره ای تـر« بـه نظـر رسـد 

1. metaphilosophy
2. Føllesdal



31 ]۱د مقدمه

فلسـفۀ تحلیلـی و تعـارِض در حـال تطـور آن بـا دیگـر شـیوه های فلسـفه ورزی توجـه نشـان 
می دهـد. با این حـال، منحصـرًا یـا حتـی ابتدائـًا متوجـه ریشـه های فلسـفۀ تحلیلـی نیسـتم، 
کـه  کـه فلسـفۀ تحلیلـی در حـال حاضـر چیسـت، موضوعـی  بلکـه متوجـه ایـن امـر هسـتم 

دربرمی گیـرد.   نیـز  را  تحلیلی/قـاره ای  تقسـیم بندی  کنونـی  وضعیـت 
منظـر مـن در معنایـی تحت اللفظـی نیـز قـاره ای اسـت. به  عنـوان فـردی آلمانـی،  کـه 
کـه بـه لحـاظ زبانـی مـورد  بیشـتر زندگـی کاری اش را در بریتانیـا گذرانـده اسـت، بعیـد اسـت 
گاهم.  چالـش قـرار بگیـرم، و نیـز از کارهـای فالسـفۀ تحلیلی خارج از جهان انگلیسـی زبان آ
که از سـرزمین خود رانده شـده اند مرسـوم اسـت، فالسـفۀ اخیر  همچنان که در میان کسـانی 
گاهی را نشـان می دهند و طی بیسـت سـال اخیر، انجمن ها و مجالت  درجۀ باالیی از خودآ
کرده انـد. »بیانیه هـای مأموریـت« ایـن  متنوعـی را بـا هـدف ارتقـای فلسـفۀ تحلیلـی تأسـیس 
کنونـی فلسـفۀ تحلیلـی از خـود هسـتند.  مؤسسـات منبـع اطالعاتـی مهمـی دربـارۀ تصویـر 
کـه تنهـا بـه زبان هایـی خارجـی ماننـد  برخـی نوشـته ها لـه، علیـه و دربـارۀ فلسـفۀ تحلیلـی 
فرانسـوی، آلمانـی و ایتالیایـی در دسـترس قـرار دارنـد نیـز چنین انـد. بـا توجـه بـه بـزرگ بـودن 
گزیر هسـتم که در مورد موضوعاتی تاریخی، تفسـیری  مقیـاس پژوهـش حاضـر، در مـواردی نا
کنـم. از برخـی از ادعاهـای مناقشـه برانگیز  و مهـم بـدون اسـتدالل های قـوی اظهـار عقیـده 
کـرد، امـا در دیگـر مـوارد، تنهـا بـه ارجاع دهـی بـه ادبیـات مرتبـط  در پاورقی هـا دفـاع خواهـم 
کـه چگونـه دیدگاه هایـم در مـورد  کتفـا می کنـم. با این حـال، امیـدوارم ایـن امـر روشـن شـود  ا
ایـن  دربـارۀ  دیدگاه هایـم  بـه  دارد  اختصـاص  آن هـا  بـه  کتـاب  کـه  عمومـی ای  پرسـش های 

وابسـته اند. موضوعـات خاص تـر 

1.1 . چرا این پرسش اهمیت دارد؟
اسـت  پرسـش  ایـن  مـن  اصلـی  تمرکـز  نقطـۀ  روشـن می سـازد،  کتـاب  کـه عنـوان  همچنـان 
کجایـی اسـت؟« با این حـال،  کـه »فلسـفۀ تحلیلـی چیسـت؟«، نـه اینکـه »فلسـفۀ تحلیلـی 
بسـیار  دارد  اول  پرسـش  بـرای  کـه  تبعاتـی  بلکهبه دلیـل  به خودی خـود  نه تنهـا  دوم  پرسـش 
بااهمیـت اسـت. امـا آیـا ایـن دو پرسـش اهمیتـی دارنـد؟ در یـک معنـا، پاسـخ آشـکارا مثبت 
اسـت. بیشـتر فالسـفۀ حرفـه ای دیدگاه هـای محکمـی در خصـوص آن هـا دارنـد. بسـیاری از 
 آن هـا طـرح ایـن نظـرات را بـه گفت وگوهای غیررسـمی محدود می کننـد، امـا دیدگاه هایی نیز


