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  1»بولتسانو تا ويتگنشتايني تحليلي از تاريخ فلسفه«كتاب ي ترجمهي برنقد

  1يتلوص ييحي

  چكيده

رود كه آن را به زبان به شمار مي2»اندرس ودبرگ«از جمله آثار ، »از بولتسانو تا ويتگنشتاين: تاريخ فلسفه تحليلي«

،بر اهللا ندرلوبيت وكانيجالل پياز سوي،اين اثر.نمودانتشارات كرندن چاپ  ، از طريق1984و در سال  نوشتسوئدي

به ، 1394در سال ، آن راانتشارات حكمتو شدبه زبان فارسي ترجمه 3»تاريخ فلسفه«ي انگليسي كتاب اساس نسخه

ي خاصي ، به مسئلهدر هر فصل.باشدمينُهفصلمشتمل بر جزء كتب تاريخ فلسفه بودهو ، حاضر كتاب. درسانيچاپ 

  .پرداخته شده است ،تحليلي ياز فالسفه يكييا ي تحليلي فلسفه مربوط به مسائلاز 

نگارشي و ويرايشي، هاي ، رعايت اسلوبكتاببا عنوان انطباق محتواميزانهاي كتاب، فصلي انسجام بين نحوه

  .گرفته استين جستار مورد نقد و بررسي قرار امهمي است كه در  از جملهمباحثداري ي امانتمسئله

نقاط ضعف و همچنين نشان دادن ي نقدي، از اهميت خاصي برخوردار است آشكار ساختن چه در اين مقالهآن    

اثبات مطالب، بررسي تحليل و كه در روند  است كحافل آكادميو كاربردي كتاب در م هاي ابتكاريجنبه نقاط قوت،

  .گرديد

  .شناسي، معرفتي تحليل زبانيفلسفهي تحليلي، فالسفه، ويتگنشتاين، تسانوبول ،ي تحليليفلسفه: گانكليدواژه

  پيشگفتارَ

ي فلسفهاگر با نگاهي تاريخي به .قرار داردهاي مضاف فلسفهدر ذيل ي تحليلي از جهت ارزشي،فلسفه

؛ چرا كه افالطون در محاورات دادنسبت  5شناسي افالطونيي اين تفكر را به معرفتتوان سابقهبپردازيم، مي4تحليلي

                                                            
 جرآ دحاو دازآ هاگشناد هفسلف هورگ يملع تئيه- ١
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توان به مي، در دوران جديد، با اين حال .نموده استاستفاده » ديالكتيك«و » ديالوگ«از عنوان  به كرّاتخود،

 تحليليي فالسفهپرچمدار كه  كرداشاره ... مانوئل كانت و ينيتس، ديويد هيوم، ادكارت، اليبتفكرات تحليلي 

راسل، لودويك ويتگنشتاين، گوتلوب فرگه، جرج ادوارد مور، وايتهد، رودلف كارناپ، برتراند  :همچون6،معاصر

  7.روندبه شمار مي...اير، استراوسون، ديويدسونو. جي. بولتسانو، كواين، اي

دانان، ، اعم از منطقي قرن بيستماي از فالسفهكه طيف گسترده جامعاست ، عنواني »تحليلي«ي واژهاين اساس، بر 

، اختالفات و نقاط وصفا اين ب8.دهدرا در خود جايي مي... اسان ونشگرايان، پديدارشناسان، روانرياضيدانان، تجربه

، اصالً وجود )همچون رورتي( گران غربيي از پژوهشبرخ كه به طوري 9وجود دارد،ها بين آن ،افتراق جدي نيز

همراه بوده  نيز، و بدفهمي با ابهام، هموارهي تحليليفلسفه عالوه بر اين، عنوان 10.اندشدهچنين مكتبي را منكر

  11.است

فلسفه تحليلي از «كتاب ي ترجمه، به تحليل و بررسي ي، از مواضع و زواياي مختلفحاضر در جستار انتقادي

 ضعفنقاط تا ضمن آشكار ساختن  استدر اين واكاوي، منتقد درصدد  شودميپرداخته » تا ويتگنشتاين بولتسانو

بپردازد و در يك برآيند  ،نيزآن ،به نقاط قوت )گيري نويسنده يا مترجماعم از موضع(نگارشي و محتوايي كتاب 

  .مختلف دانشگاهي برآورد نمايدمقاطع استفاده در نتقادي، ارزشمندي يا فقدان مطلوب بودن كتاب رابرايا

  معرّفي كلّي اثر

- به عنوان جلد سوم از مجموعه وجزء كتب تاريخ فلسفه » از بولتسانو تا ويتگنشتاين: تاريخ فلسفه تحليلي«كتاب 

، از طريق انتشارات كرندن به چاپ 1984در سال  كه 12رودبه شمار ميفلسفه، اثر اندرس ودبرگ جلدي تاريخي سه

ي مربوط به فلسفهمسائل متنوع از  نّه فصلو در قالب صفحه  424كه در بودهودبرگمهم  جمله آثاراين اثر، از .رسيد

  .ظيم شده استنتحليلي ت



٣ 
 

- پرداختند كه ترجمه آن، به ترجمه »تاريخ فلسفه«ي انگليسي كتاب اهللا ندرلو براساس نسخهجالل پيكاني و بيت

  . ، در انتشارات حكمت چاپ گرديد1394در سال كتاب حاضري

  :پردازيمها مياينك به صورت اجمالي، به معرّفي اين فصل

فلسفه  ،مسئله آگاهيو علوم طبيعي،  فلسفه :عناوين مشتمل بر(: صد و پنجاه سال اخير: فصل اول •

 ).تحليلي

برنارد بولتسانو و كتاب آموزه علم او، رد  :مشتمل بر عناوين(:برنارد بولتسانو: كمال و نوآوري :فصل دوم •

 ).شناسيشكاكيت، معناشناسي، منطق وارياسيون، نظام عيني حقايق، معرفت

او، مسائل فرگه گوتلوپ فرگه و كارهاي :مشتمل بر عناوين(:گوتلوپ فرگه: منطق و حساب: فصل سوم •

ها، معنا و شناختي او، ماهيت علم حساب، چند مالحظه انتقادي، معنا و مدلول نامو مفروضات معرفت

 ).مدلول جمالت اخباري

هاي فلسفي راسل، بنيادهاي انگيزه:مشتمل بر عناوين(:برتراند راسل: گراييمنطق و تجربه: فصل چهارم •

انگاري نطقاً كامل و فلسفه اتميسم منطقي، مسئله جهان خارج، يگانهعلم حساب، معنا و مدلول، ايده ربان م

 ).خنثي

لودويك ويتگنشتاين و :مشتمل بر عناوين( :لودويك ويتگنشتاين: رساله منطقي فلسفي: فصل پنجم •

 ).معنا و امر بيان نشدني، فلسفه و علمرساله، جهان، زبان، غايت نظريه زبان ويتگنشتاين، امر بي

گرايي تجربه:مشتمل بر عناوين( :گرايي منطقيرودلف كارناپ و تجربه: جربه و زبانت: فصل ششم •

شمول، تحليلي و تأليفي، پذيري و معنا، وحدت علوم و ايده يك زبان جهانمنطقي، نقد متافيزيك، تحقق

 ).پيشيني و پسيني، ابزارگرايي
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سازي، شاخصه يك زبان صوري صورياي از مقدمه، نمونه:مشتمل بر عناوين( :سازيصوري:فصل هفتم •

هاي صوري به عنوان موضوعات هاي صوري شده به مثابه ابزار و وسايل ارتباط، زبانشده چيست؟، زبان

 ).مطالعه

جرج ادوارد مور، عقل عرفي، :مشتمل بر عناوين( :جرج ادوارد مور: عقل عرفي و تحليل:فصل هشتم •

 ).تحليلي فلسفي، تحليل فلسفي عقل عرفي يقين و كاربرد معمولي، عقل عرفي و فالسفه،

  13).ها، ويتگنشتاين متأخرها و روشانگيزه:مشتمل بر عناوين( :ويتگنشتاين متأخر: فلسفه زباني:نهمفصل  •

شايد، اندرس ودبرگ، از اهميتي همسنگ با برتراند راسل و لوديگ ويتگنشتاين و حتّي كساني چون امثال ردولف 

با اين حال، . ي غرب آشنايي داشته باشدفلسفه تاريخنام وي در  باو شايد كمتر كسي  نباشدكارناپ، برخوردار 

ودبرگ، يك تاريخ فلسفه نويس است كه اين امر، اقبال بيشتري را براي شناختن و ارزيابي از وي به ارمغان خواهد 

جايي كه به تحليل و تطبيق بين مباحث فلسفي يا  يعني( حاضر بقلم فرسايي وي در كتا؛ مخصوصاً گذاشت

-ي غرب نشان مينويسان مشهور فلسفهاهميت وي را در ذيل تاريخ ،به صراحت ،)آوردي تحليلي روي ميفالسفه

  .دهد

ي نحوهپيرامون ، شودمياولين نقدي كه بر اين جلد وارد .باشدداراي نقاط ضعف نيز مي كتاب ،قوترغم نقاط علي

  .ي تحليلي استفلسفه يچهشروع كتاب و عدم توفيق در ارجاع دقيق تاريخ

 اين تواندمي كامالً فلسفه اين تاريخ.كنيم آغاز بيستم قرن با آنرا نبايد ابنويسيم، ر تحليلي فلسفه تاريخ كه شود الزم روزي اگر

 اصطالحات براي عمدتاً كه معاني ايضاح روش مگر چيزي نيست سقراطي» ديالكتيك«زيرا  دهد، امتداد سقراط تا را روش

  .(Pap 1949: vii-Viii) ....اندمنطق تحليل بر تملمش،بيشترآثارارسطو ازاين گذشته .رودكارمي به اخالقي

 بدونيعني. بر اين اساس، فهم كتاب، مستلزم آگاهي و شناخت اجمالي در باب علم منطق و رياضيات است    

اي از اين خوشه يا و داشتتحليلي بري اي از فلسفهتوشه تواننمي ،تاز منطق و رياضيا كافيآگاهي و شناخت 

  .دبرچي معرفت خرمن
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، بايد به نكاتي اشاره نمود كه طرح آن در اين جستار انتقادي ضرورت ذيل مبحث معرّفي كلّي اثرعالوه بر اين، در 

  . دارد

تاريخ فلسفه «اصل كتاب  ،بر اين اساس. نويس سوئدي استاندرس ودبرگ، فيلسوف و تاريخ فلسفه •
 .است نوشته شده به زبان سوئدي»از بولتسانو تا ويتگنشتاين :تحليلي

 .ترجمه آن، مبادرت نمودند ، به»تاريخ فلسفه«ي انگليسي كتاب مترجمان، بر اساس نسخه •

 . دني اين كار برآياز عهده اندبه خوبي توانسته انروان بوده و مترجم ،در مجموع، ترجمه اثر •

ي ي فلسفهي غرب دانشگاه عالمه طباطبايي بوده كه در حوزهفلسفهالتحصالن دكتري از فارغ كانيپي •

توان به مي ،آن پرداخته استترجمه ديگر آثاري كه وي، به از . تحليلي قلم فرسايي نموده است

، 1388( »اتميسم منطقي«و، )انتشارات حكمت :تهران ريچارد فيومرتون،، 1390(، »شناسيعرفتم«كتاب

 .، اشاره نمود)علم اراتتشان: تهرانبرتراند راسل، 

ي در زمينه يو .باشدلندن مي دانشگاه شناسيايران يĤكادمي شناختجامعه ندرلو پژوهشگرمركزمطالعات •
منظومه ي فلسفيِ آلن  نسبت وجود و مرگ در«مقاالتي همچون . ي تحليلي فعاليت داشته استفلسفه
تحليلي نو «و » نيك نظرگاه فلسفيِ پست مدرن دربارة زبا: ظرية بازي هاي زباني ويتگنشتاينن«، »بديو

 .باشدآثار اين مترجم مي جمله از» از چيستي فلسفه تحليلي

 .رعايت شده است.... ي متن و تناسب حاشيه :هايي همچونشاخصآرايي، از جهت صفحه •

، مناسب است؛ اما با اين وصف، طرح روي جلد، )كه به صورت كالينگور صحافي شده(طرح جلد كتاب  •
ي روي جلد را دربرگرفته است كه از اين جهت، چندان از ظرافت الزم برخوردار نبوده و تمامي صفحه

ين، اسم مؤلف و مترجم بايستي به صورت متمايز و با رعايت فاصله از عنوان عالوه برا. زيبنده نيست
 .دننوشته شو

  .قطع كتاب رقعي است. ، كتاب مناسب استاز جهت كيفيت چاپ و صحافي •

  

  :نقد و تحليل خاستگاه اثر
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     اثر حاضر،  .باشدي تحليلي ميفلسفهدر تاريخ فلسفه و همچنين در اين اثر، داراي خاستگاهي مهم

ي شناسي، فلسفهمتافيزيك، زبان هايزمينهرا در مباحث مختلفي كه مشتمل بر مطالب ديگري است؛ چنانهمچنين

. پوشش داده است......... شناسي و ، روانشناسيمعرفتگرايي، منطق، رياضي، ، پديدارشناسي، تجربهزبانيتحليل 

 يرسد؛ اما با بررسكتاب، گرچه در نگاه اول، تا حدودي دشوار به نظر ميها با عنوان ارتباط هر يك از اين زمينه

كه به عنوان نمونه در اين امور اشاره نمود؛ چنانبين توان به ارتباط تاريخي و حتّي استلزام منطقي ، ميكتاب موضوع

  :نمود اظهار نظرتوان چنين ميشناسي، اينبا روان ،)يلزبانيلتحي مخصوصاً فلسفه(تحليلي ي باب ارتباط بين فلسفه

اي شناسي است كه درك درست روابط كاركردي متقابل در آن، از اهميت ويژهي انديشه و زبان، يكي از مباحث روانمطالعه

هاي اختصاصي در اين توانيم به هيچ يك از پرسشمادام كه ارتباط متقابل انديشه و كلمه را درنيابيم، نمي. برخوردار است

  ).32، ص 1365ويگوتسكي، (» ها را مطرح سازيمه پاسخ بگوئيم و يا حتّي به درستي آنزمين

چه آن. گردد، به بيش از دويست سال پيش، يعني به زمان تفكر تحليلي هيوم برميخاستگاه تاريخي موضوع كتاب

با اين . گرايي داردتجربهي در كه ريشه استاي مجموعه،گيردي زماني مورد بررسي و تحقيق قرار ميدر اين بازه

گرايي هيوم، تجربه از برد، مشتمل بر تفكراتي است كهودبرگ از آن نام مياندرس حال، صدو پنجاه سالي كه 

شناسي فرانتس برنتانو، پديدارشناسي ادموند هوسرل، پوزيتويسم اگوست كنت، تفكرات تحليلي كانت، روان

ي تحليلي تفكرات فالسفهعالوه بر آن، و گيرد نشأت مي قي و رياضي، مباني منط)ي وينحلقه(پوزيتويسم منطقي 

ي امروزه، فلسفه كه؛ چرادداردر برنيز را ... فرگه، برتراند راسل، وايتهد، لودويك ويتگنشتاين، كارناپ و : همچون

 )...ويتگنشتاين و همچون (زباني ي مشهور تحليل تحليلي را بيشتر در قالب تفكرات برتراند راسل و ديگر فالسفه

  .شناسندمي

  :اثر ي فارسينقد ترجمه

-شي و نگارشي، در مجموع ميياي از اشكاالت ويراروان و رسا است؛ به جزء پارهي اين اثر، به صوررت ترجمه

  .بخش دانستتوان، آن را رضايت
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  :كنيماي از اين اشكاالت اشاره ميدر ذيل، به پاره     

 ).اشكال مربوط به اغالط چاپي(.تغيير يابد» بولزانو«به » بولتسانو«نام مؤلف، بايد از  •

 ).اشكال مربوط به اغالط چاپي(.»رساله«است نه » تراكتاتوس«، عنوان كتاب ويتگنشتاين، 21ي در صفحه •

 .استفاده نشده است» ويرگول«در اكثر موارد، بعد از پرانتز، از عالمت  •
 ....)چنانچه، اينچنين، آنجا، و(كلمات : 19ي ، مانند صفحهنشده استه رعايت فاصلنيمدر اكثر موارد،  •
اين در اسم كتاب نه تنها بايستي به صورت ايتاليك آورده شود، بلكه بايستي در داخل گيومه نوشته شود؛  •

 .اين مسئله رعايت نشده است.... و 168، 148 ،147: در صفحات حالي است كه
در » هگليانيسم«، »ئاليسم استعالييايده«، »گرائاليسم شخصايده«: مانند ،اصطالحاتبرخي از معادل التين  •

، يا اصطالح 25ي در صفحه» قابليت كاربرد«، »سودمندي«، »ي عقالنيصرفه«، يا اصطالحات 17ي صفحه
، يا عبارت 36در صفحه » باشي بازنگري شدهآموزه درون«، يا عبارت 33ي در صفحه» گرايي خنثييگانه«
، و 173ي در صفحه» نماي راسلمتناقض«، يا عبارت 45ي در صفحه» ي ارزشنظريه«و » ي متعلقنظريه«

 .به صورت پاورقي ذكر نشده است.... 
 .بدون تشديد نوشته شده است» نقادانه«ي ، كلمه15ي در صفحه •
 .صحيح نيست» بدانها«ي كلمهي نگارشيشيوه، 15ي در صفحه •
 .دنر گير، بايد داخل گيومه قرا»روح«يا » ذهن«، كلمات 16يدر صفحه •
كه بايد براي است؛ درحالي شده پرانتز استفادهاز ، »جسميهمه«توضيح عبارت  براي، 21ي در صفحه •

 .عبارات، از پاورقي استفاده شود گونهتوضيح اين
به عنوان . فاصله، از همزه استفاده شده استنيم) ي(در تمامي موارد كتاب، به جاي استفاده از حرف  •

 .، اشاره نمود48ي در صفحه» مربع ةداير« توان به اصطالحمينمونه، 
، اين 163ي مواردي مانند صفحه؛ اين در حالي است كه در بعد از اعداد، بايد از ويرگول استفاده شود •

 .رعايت نشده استمسئله 
 .استفاده شده است» عاطيانمت«ي نامتداول ، از كلمه13ي در صفحه •
 .شده استاستفاده » پيوند وثيقي«نامتداول ، از عبارت 16ي در سطر آخر صفحه •
 .، استفاده شود»ارائه نمودند«از فعل » برساختند«، بايد به جاي فعل 16ي در صفحه •
 .است ترمناسب» واقعيات حقيقي«عبارت ، »امر حقيقتاً واقعي« عبارت، به جاي 16ي در صفحه •
 .استفاده شود» گراييهگل«ي ، بايد از واژه»هگليانيسم«ي ، به جاي واژه17ي در صفحه •
 .استفاده شود» گراييحلول«، بايد از اصطالح »باشيدرون«، به جايي اصطالح 17ي در صفحه •
 .استفاده شود» پردازينظريه«، بهتر است از اصطالح »نظرورزي«، به جايي اصطالح 18ي در صفحه •
 . استفاده شود» گرايانواقع«ي ، از واژه»گراهاواقع«ي ، بهتر است به جاي واژه19ي در صفحه •

 .تر استمناسب» گراييشناسيروان«عبارت ، »سميجهمه«عبارت به جاي ، 21ي در صفحه •
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 .شوداستفاده » امور وجودي«يا » موجود«ي ، از واژه»هستومند«ي ، بهتر است به جاي واژه24ي در صفحه •
استفاده شود و به جاي » ها هستندنشانه« ، از واژه»گرهايندنشان«، بهتر است به جاي عبارت 24ي در صفحه •

 .استفاده شود» سوهم«ي از واژه» جهتهم«ي واژه
 .استفاده شود» كوئن«ي ، از واژه»كوهن«ي ، به جاي واژه25يدر صفحه •
 .است نامتداول، عبارتي »طفه عقالني«، عبارت 25ي هدر صفح •
واقعيت « از عبارت، بهتر است »ساختاري رياضي استواقعيت فيزيك «، به جاي عبارت 25ي در صفحه •

 .، استفاده شود»فيزيك، واجد ساختاري رياضي است
 .ه شوداستفاد» بقا«ي ، از واژه»خيزش حياتي«ي ، بهتر است به جاي واژه33ي در صفحه •
استفاده » طرفگرايي بيوحدت«، از عبارت »گرايي خنثييگانه«، بهتر است به جاي عبارت 33ي در صفحه •

 .شود
 .استفاده شود» منبع/ مرجع«ي ، بهتر است از واژه»مدلول«ي ، به جاي واژه40ي در صفحه •
 .استفاده شود» جربهفرايند ت«، از عبارت »جريان تجربه«، بهتر است به جاي عبارت 42ي در صفحه •
استفاده » وجودهاي جوهري«، از عبارت »هستومندهاي متقرّر«، بهتر است به جاي عبارت 48ي در صفحه •

  .شود
  .استفاده شود» نفس خودم«، از عبارت »خودم«، بهتر است به جاي عبارت 50ي در صفحه •
» ي مفاهيمتوسعه«عبارت  ، صحيح نيست؛ به جاي آن بايد از»مصاديق مفاهيم«، عبارت 59ي در صفحه •

  .استفاده شود
  .، بايد اسم كتاب ذكر شود)38و 37بخش : نك(در عبارت داخل پرانتز » نك«، به جاي 61ي در صفحه •
 .استفاده شود» منطق الزام«، از عبارت »منطق بايد«، به جاي عبارت 70ي در صفحه •
 ).اندچنين ترجمه نمودهكه غالباً اين(است» اصول رياضيات«كتاب راسل،  ،72يدر صفحه •

 .»مفهومي«است، نه » قصدي«، به معناي »Intentional«ي ، واژه72ي در صفحه •
 .استفاده شود» منطق تغييرات«، از عبارت »منطق وارياسيون«، بهتر است به جاي عبارت 91ي در صفحه •
برخالف «عبارت ، از »شويي كانت از عقلبرخالف دست«، بهتر است به جاي عبارت 121ي در صفحه •

 .، استفاده شود»ناديده گرفتن عقل توسط كانت
تا هر قلمرويي كه دقّت منطقي مطلوب است قابل بسط «، بهتر است به جاي عبارت 128ي در صفحه •

 .استفاده شود» باشدجايي كه پذيراي دقّت منطقي است، قابل بسط ميتا آن«، از عبارت »است
 .»شناسه«است، نه به معناي » استدالل«، به معناي »argument«ي ، واژه140ي در صفحه •
، ترجمه نمائيم، نه به )يا قرينه(» بداهت«، را به معناي »evidence«ي ، بهتر است واژه166ي در صفحه •

 .»بينه«معناي 
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ترجمه نمائيم، نه به » تجرّدگرايي«، را به معناي »immaterialism«ي ، بهتر است واژه168ي در صفحه •
 .»گراييناماده« معناي

ترجمه نمائيم، نه به معناي » استمرار«، را به معناي »duration«ي ، بهتر است واژه172ي در صفحه •
 .»ديرند«
 .»سازندبرآورد مي«، بايد نوشته شود كه »كنندارضاء مي«، بهتر است به جاي عبارت 173ي در صفحه •
استفاده شود؛ زيرا اين واژه در » اعراض«ي واژه ، بهتر است از»وجوه«ي ، به جاي واژه200ي صفحهرد •

 .فلسفه مرسوم و متداول است
در تر ، متداول»جمالت«چندان مناسب نيست، بلكه كاربرد » هاييجمله«، كاربرد 269و  268در صفحات  •

 .نموداشاره  15ي توان به صفحهكه ميشود كه بايد شكسته شوند؛ چنانبسياري از موارد، جمالتي ديده مي
، »گرفتواكنش صورت باور به نوعي نگاه مكانيكي و جبرگرايانه به خود مي«، عبارت 19ي در صفحه •

 .ابهام دارد و رسا نيست
، ابهام دارد و »آيدگرايي به حساب ميمسئلة آگاهي مانع و محدود كنندة مادي«، عبارت 20ي در صفحه •

 .روان نيست
 .، ناقص و مبهم است»رفه عقالنيمطابق با اصل ص«، عبارت 24ي در صفحه •
، بايد »تا هر قلمرويي كه دقت منطقي مطلوب است قابل بسط است«، به جاي عبارت 128ي در صفحه •

تا هر قلمرويي كه از دقّت منطقي الزم، برخوردار است، قابل «چنين به صورت روان نوشته شود كه اين
توان به كه ميشود كه بايد شكسته شوند؛ چناندر بسياري از موارد، جمالتي ديده مي.»باشدبسط مي
 .اشاره نمود 15ي صفحه

، »گرفتواكنش صورت باور به نوعي نگاه مكانيكي و جبرگرايانه به خود مي«، عبارت 19ي در صفحه •
 .ابهام دارد و رسا نيست

ابهام دارد و ، »آيدگرايي به حساب ميمسئلة آگاهي مانع و محدود كنندة مادي«، عبارت 20ي در صفحه •
 .روان نيست

 .، ناقص و مبهم است»مطابق با اصل صرفه عقالني«، عبارت 24ي در صفحه •
، بايد »تا هر قلمرويي كه دقت منطقي مطلوب است قابل بسط است«، به جاي عبارت 128ي در صفحه •

است، قابل  تا هر قلمرويي كه از دقّت منطقي الزم، برخوردار«چنين به صورت روان نوشته شود كه اين
 .است.»باشدبسط مي

، »گرفتواكنش صورت باور به نوعي نگاه مكانيكي و جبرگرايانه به خود مي«، عبارت 19ي در صفحه •
 .ابهام دارد و رسا نيست

، ابهام دارد و »آيدگرايي به حساب ميمسئلة آگاهي مانع و محدود كنندة مادي«، عبارت 20ي در صفحه •
 .روان نيست

 .، ناقص و مبهم است»مطابق با اصل صرفه عقالني«، عبارت 24ي در صفحه •
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، بايد »تا هر قلمرويي كه دقت منطقي مطلوب است قابل بسط است«، به جاي عبارت 128ي در صفحه •
تا هر قلمرويي كه از دقّت منطقي الزم، برخوردار است، قابل «چنين به صورت روان نوشته شود كه اين

 .»باشدبسط مي
ها و حتّي ي از موارد اين كتاب، مؤلف نتوانسته انسجام و ارتباط مفهومي بين اصطالحات يا بخشادر پاره •

كه اين امر، هنر (ها را برقرار نمايد، بر اين اساس، مترجم بايد انسجام الزم را برقرار نمايد انسجام بين فصل
كه نه تنها مؤلف، بلكه مترجم نيز، در  توان به مواردي برخورد نمودجا مي؛ اما در اين)رساندمترجم را مي

تبيين و روشن ساختن اين امور اقدامي انجام نداده است و همچنان به صورت خالء مفهومي، خواننده را 
 .گذاردميدر انتظار 

سخن به ميان » ي تحليليفلسفه«به عنوان رقيب » ايي قارهفلسفه«جا كه از يعني در آن(، 13ي در صفحه •
و نقاط اشتراك و افتراق » ايي قارهفلسفه«رت دارد تا مترجم، در پاورقي، توضيحي راجع به ، ضرو)آمده

كه در دعاوي مطرح شده در كتاب بايد اثبات شود؛ چنان.بين اين دو مكتب رقيب، مطالبي ارائه دهد
 .»ي تحليلي منسجمي در ايران وجود نداردگونه تاريخ فلسفههيچ«، چنين آمده كه 13ي صفحه

 . ارائه نمايد» ي استعالييفلسفه«، مترجم بايد به صورت پاورقي، توضيح مختصري در باب 15ي در صفحه •

توان به كه ميدقّت الزم را به عمل نياورده است؛ چنان، سازي اصطالحات تخصصيدر معادلمترجم،  •
ي در صفحه» شناسه«اصطالح ؛ 25ي در صفحه» ، قابليت كاربرد»سودمندي«، »صرفه عقالني«: اصطالحات

در » ديرند«؛ اصطالح 168ي در صفحه» گراييناماده«؛ اصطالح 166ي در صفحه» بينه«؛ اصطالح 140
 .اشاره نمود......... ؛ و 172ي صفحه

  
  
پيشگفتار، بيان هدف : اند ازكه عبارت( ي جامعيت صوريگانههاي چهاردهد شكلي اثر از جهت مؤلفهنق

بندي ي فصول، جمعمقدمه، فهرست مطالب، جدول و تصوير و نمودار و نقشه، اهداف درس، خالصه اصلي اثر،
، معرفي منابع براي مطالعه در هر )هاپرسش(ها گيري و پيشنهادها، تمرين و آزمون، نتيجه)ي كلي كتابخالصه(

  :گيردمورد نقد و بررسي قرار ميترتيب ، بدين)شناسيفصل، پيشنهاد پژوهش در هر  فصل، انواع نمايه، كتاب
 .مؤلّفندارداي ي مترجم بوده، اما مقدمهكتاب، گرچه داراي مقدمه •

 .وري است تا تأليفآبه گرد در آغاز هر فصل است كه از اين جهت، بيشتر شبيهاهداف اصلي كتاب، فاقد  •

 .استاندارد، برخوردار نيست بنديفهرستكتاب از  •

 .ل و تصوير استكتاب حاضر، فاقد نقشه، جدو •

 .استي فصل فاقد خالصهكتاب،  •
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 .است)گيرييا نتيجه ي كلي كتابخالصه(بندي جمعكتاب، فاقد  •

 .است كتاب فاقد پيشنهادات •

 .، است)هايا پرسش(تمرين و آزمون  كتاب، فاقد •

 .تاس كتاب، فاقد معرّفي منابع پيشنهادي در آغاز هر فصل •

 .است ،)ي موضوعيمؤلفان يا نمايهي اعم از نمايه(نمايهكتاب، فاقد  •

 .است، )پاياني منابع(كتابنامه  كتاب، فاقد •

  :ساختارينقد محتوايي اثر از جهت نقد درون

اي از موارد انسجام الزم را ندارد؛ اما از اين كتاب، گرچه در پارهساختاري بايد اذعان نمود كه از جهت نقد درون    
يكي از نقاط قوت كتاب، به كاربردن . وبي سعي نموده تا به اين مسئله بپردازدجهت تحليل مطالب موردنظر، به خ

ي تطبيقي در روند تحليل مطالب است؛ بدين معنا كه براي تحليل هر مطلب، سعي نموده تا آن را در انطباق با شيوه
مختلف فالسفه را با  هاي موجود در كتاب كه آثار و مطالبنمونه تطبيق. مطلب مشابه، مورد پردازش قرار دهد

  .باشديكديگر مورد تطبيق و تحليل قرار داده است، گواه محكمي در اين زمينه مي

  : نقد منابع اثر

ي اول اين كتاب فاقد منبع پاياني بوده و منابعي هم كه در پاورقي آمده است؛ اوالً در بيشتر موارد، جزء منابع درجه
از اين جهت كتاب بايد مستند به آثاري درجه اول . صورت ناقص ذكر شده است به،اي از مواردنبوده؛ ثانياًدر پاره

  . ، ذكر شود)يعني در ذيل منابع و مأخذ(باشد و اين آثار نيز، در پايان كتاب 

اشاره نشده است، بلكه بيشتر به آثار متأخران بعد از  اول ، به موارد دستمتنيدر ارجاعات درون عالوه بر اين،    
  .شتاين پرداخته شده استويتگن

  

  :و تحليل ميزان نوآوري و روزآمدي اثرنقد 
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هاي ي تطبيقي و تحليلي به كار رفته در بسياري از مطالب، به موارد نوين و خالقيتدر اين كتاب، با توجه به جنبه
، در )121ي صفحهدر (نو توان به كشف بولتساعنوان نمونه ميجديدي در برايند اين تطبيق، رسيده است، كه به 

عالوه بر اين، در . »داندقضاياي رياضي مي«تراز با اشاره نمود كه واقعيت داشتن آن را هم »هاي واقعيگزاره«باب 
جوهر نخستين «و همچنين دوگانگي بين  »امور حسي و عقلي«، دوگانگي افالطوني بين بولتسانو، )174ي صفحه(

  .ي طبقات راسل برآورد ساخته استاي نظريهرا به عنوان مبن »ارسطويي با كليات

  

  :هاي آنفرضهاي محتواي علمي و پژوهشي اثر با اصول، مباني و پيشنقد و تحليل ميزان هماهنگي

هاي آن، بايد فرضبا اصول و مباني و پيش محتواي علمي و پژوهشيهاي تحليل ميزان هماهنگي از جهت نقد و

هاي پذيرفته شده در متن، تا حدودي انطباق و سازگاري فرضاثر با پيش اين محتواي علمي و پژوهشيگفت كه 

  .دارد

  :نقد و تحليل ميزان انطباق و جامعيت اثر

الزم  و از جامعيتدارد الزم را محتواي اثر، تقريباً با فهرست كامل مطالب و همچنين با فصول كتاب، انطباق

  .برخوردار است

هاي آموزشي از جهت پيشنهاد آن براي استفاده در مقاطع و و تحليل نحوة كاربرد اثر در برنامه نقد

  :هاي درسيرشته

و  ي تطبيقيي غرب، فلسفه، فلسفهي تحليليي فلسفهتواند به عنوان دروس فرعي آموزشي در حيطهاين اثر، مي

  .ارائه گرددكارشناسي ارشد و دكترا  درمقاطعشناسي معرفت

  )روش اثر: (و تحليل جايگاه اثر نقد

هاي تحليلي بوده كه عالوه بر الگو گرفتن از روش -به كار رفته است، روش منطقياين كتاب، كه در  روشي

  .    استقرائي، پديدارشناسي نيز، استفاده شده است –روشي تجربيرياضي، از 
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  گيرينتيجه

دو قرن شده  طيدار پردازش طيف وسيعي از تاريخ فلسفه در عهده، اندرس ودبرگ، »فلسفه تحليلي تاريخ«كتاب 

ي تحليلي، مسائل منطقي گرايي، پديدارشناسي، فلسفهاست كه اين طيف گسترده، كشكولي از مباحث مختلف تجربه

در » از بولتسانو تا ويتگنشتاين«با عنوان شناسي را شناسي و معرفتنرواي تحليل زباني، متافيزيك، رياضي، فلسفه –

  .خود جاي داده است

اغالط ،نگارشي و ويراشي اشكاالت، از سوي مؤلّف ي آني كتاب و عدم دقّت در كرانهنظر از پراكندگي دامنهصرف

از  ، نداشتن معادل انگليسي براي برخي از كلمات، عدم برگردان صحيح برخيعباراتاپي، مبهم بودن بسياري از چ

  .استوارد مترجمان بر، ...و  ايرادات محتوايي و منطقي،اصطالحات و كلمات

ي ،معرّفي فلسفهاي از مباحث فلسفيتطبيق و تحليل پارهت، با اين حال، اثر حاضر از جهت نوآوري و خالقي

  .استحائز اهميت دو قرن اخير،  در طولتحليلي

هاي وزارت علوم، و عدم تعارض با مباني اسالم، با سرفصل انطباقشرايط مربوط به كتاب مذكور با داشتن ،بنابراين

ي هاي فلسفهرشتهدر يآموزشي دانشگاهي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترو تواند به عنوان دروس فرعي مي

  .ي تطبيقي كاربرد داشته باشدي غرب، فلسفهتحليلي، منطق، فلسفه
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درست زماني  ؛)Nagel, p 33. (»ي فلسفي به كار رفته است، براي ناميدن اين نحله1950ي ظاهراً نخستين بار در دهه«، »ي تحليليفلسفه«ي واژه - ٦

گذار اين امر، بيش از هر امر ديگري اين امكان را به فرگه داد تا به عنوان بنيان«بود كه شناسي جدا نمود، در همين زمان كه فرگه، منطق را از روان
 ).Kenny, 1995, p 210(» تحليلي جديد قلمداد شود فلسفه

راي دريافتن تعاريف هاي خود سقراط بنيتس و بسياري ديگر و تا كوششآراء كانت، هيوم، اليب«توان به ي تحليلي را ميي فلسفههاي اوليهشهري - ٧
 ).31، ص 1377پايا، (» در قرن نوزدهم آراي فيلسوفاني مانند بولزانو، سيجويك و پرس در تحوالت بعدي اين مكتب مؤثّر واقع شد. امور دنبال كرد

، )ب. ار انديشه است، هدف فلسفه، تحليل ساخت)الف: شوداعتقاد دامت، وجوه اشتراك تمامي مكاتب تحليلي در سه اصل ذيل خالصه مي به - ٨
ي تحليل زباني اشاره توان به فلسفهكه مي، تنها روش صحيح براي تحليل انديشه، تحليل زبان است؛ چنان)ج. انديشه، بايد متمايز از انديشيدن باشد

در (ويتگنشتاين و ويزدام هاي سرشناسي نظير بعد از جنگ جهاني، در انگلستان با شركت چهره ).Dummett, 1978, p 458: (ک. ر .نمود
ي زبان فلسفه«، به دليل عطف انحصاري توجه خود به تحليل زبان روزمرّه، به )در آكسفورد(، رايل، آوستين، استراسون، هير و شماري ديگر )كمبريج
دانست؛ زيرا چنين عنواني، » تحليل زباني يفلسفه«ي تحليلي را دقيقاً معادل توان فلسفهبا اين حال، نمي ؛)Ryle, 1956(شهرت پيدا كردند » متعارف

ي تحليلي، طيف وسيعي از موضوعات و مسائل مختلفي را در بر به همين جهت، فلسفه. ي تحليلي را پوشش دهدتواند ابعاد كلّي فلسفهبه درستي نمي
ي كتاب ارنست از اين رو، برتراند راسل در مقدمه. د، كار به جا و مناسبي نخواهد بو»ي تحليل زبانيفلسفه«گيرد كه تجميع اين امور، در ذيل مي

 ).Gelner, 1968( :ك. ر.تهاي زباني يكي دانستوان با كاوشرا نمي نمود كه فلسفه گلنر،تأكيد
ي باشد؛ چرا كه فلسفهي تحليلي تواند به تنهايي معرِّف فلسفهاي نمي، هيچ آموزه)ي ويتگنشتايناز شارحان برجسته( هكربه اعتقاد جاست كه اين - ٩

: ك. ر. سازندهاي مختلفي، مراحل پيشين اين جنبش فلسفي را به مراحل بعدي آن مرتبط ميي يك پديدار پويا بوده كه رشتهتحليلي به مثابه
)Hacker, 1996, pp 243-270.( 
 ).Rorty, 1980(مراجعه شود به انتقاداتي كه از سوي رورتي بر اين مكتب وارد شده است  - ١٠
شايد يكي از نخستين . خوردها نيز، به چشم ميي تحليلي و احياناً برخي از نامدارترين آناين نوع برداشت حتّي در ميان برخي از فالسفه«-١١

ي اصطالح فلسفهبراي ناميدن اين فلسفه و نيز، » analytic«ي انگليسي ي تحليلي به وجود آمده، ناشي از كاربرد واژههايي كه در مورد فلسفهبدفهمي

پايا، ( »شودي تحليلي محسوب مياي است كه به عنوان رقيب و جانشين فلسفهبراي مشخص كردن فلسفه» Continental Philosophy«اروپايي 

 ).22، ص 1377

 .13، ص 1394ودبرگ، : ك. ر -١٢
 Wittgenstein, 1953, p(:ك. ر. گيردزباني قرار مي  –يلي ي تحلفلسفه«شود كه در ذيل جا مطرح ميهاي زباني در ايني بازينظريه دقيقاً - ١٣

47.( 


