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 یادداشت ترجمۀ فارسی

رونده نگر نیست، بلکه پسو آینده( progressive)رونده فلسفه برخالف علوم طبیعی، صرفًا پیش
(regressive )گذشته نگر نیز هست. تلقی خطی از زمان برای فلسفیدن، اینکه فلسفه از جایی و 

سوی اکنون و آینده طی کرده است و در گذر این زمان در گذشته شروع شده است و مسیر خود را به
اند، برداشت دقیقی نیست. سیر فلسفه بیش اند و برخی شکست خوردهها چیره شدهبرخی ایده

های بندی پرسشح و شکست باشد، عرصۀ تغییر صحنۀ نبرد است و صورتاز آنکه عرصۀ فت
ق بندی تازه برای پرسشتازه و صورت گذشته و آینده معل َّ های کهن. فیلسوف در بزنگاه تفکر میان 

کرانه فلسفِی روز « مدهاِی »های اکنون محدود کند و در پِی آخرین است. فیلسوفی که خود را به 
گذشتگان محروم میینهباشد، خود را از گنج  کند. های مفهومِی ژرف و سرشاِر پنهان در اعصار 

بودن برای فلسفه زده. تاریخیگرا و پیشرفتتفکر فلسفی نه ُمدبردار است و نه اکنون
گذشته فلسفه از این حیث به زندگی آدمیان می 5ماندگار است.درون ماند. در زندگی آدمیان نیز 
گذشته. هماندلبریز است از ته« حوضچۀ اکنون»گیرد. کناره نمی میرد و از روان آدمینمی های 

 

رابطۀ » ( خالی از لطف نباشد:Julian Mariasکردن عباراتی از فیلسوف اسپانیایی، جولین ماِری )شاید نقل  .5
با تاریخش با رابطۀ مثاًل علم با تاریخش فرق دارد. دربارۀ علم، با دو چیز مجزا طرفیم؛ از سویی علم را داریم و  فلسفه

ر کنش ... در ه. در فلسفه مسئله خوِد فلسفه استاز دیگر سو، آنچه را روزی علم بوده، یعنی تاریِخ علم. ..
گذشته حیفلسفه  «.حاضر استوورزانه کِل 

کردم؛ مقالهاین بند را ا که مؤلفش میز مقالۀ زیر نقل  کوشد نشان دهد فیلسوفان گاه در پیوند فلسفه و تاریخ ای 
 کند:کنند. این مقاله رابطۀ فلسفه و تاریخ فلسفه را تدقیق مینمایی میبزرگ

How Important for Philosophers is the History of Philosophy?, Roy Mash, History and Theory, Vol. 62, 
No. 3 (Oct., 7891), pp. 691-688. 



 

 

 (traumatic neurosis)رنجوِر ترومازده بیماران روان ورای اصل لذتزیگموند فروید در رسالۀ نامبرداِر 
گهانی و تکان)در اصل به تروماکاود. را وامی ای است دهندهمعنای جراحت و زخِم تنانه( آسیب نا

گذشته مکرر در زندگی کنونی دیده میکه رِد آن بر روان انسان آسیب ماند. فروید دریافت که تروماِی 
کودکانه. های روزانه و حتی بازیهای شبانه، ُپرحرفیبیماران جاری است. در قالب کابوس های 

خراشد. فروید برداشت کند. مدام وسوسۀ خارخارش جان آدمی را میخم، آدمی را رها نمیزروان
رود، نوعی توهم پیش می« کمال بیشتر و بیشتر»سوی ای را که طبق آن بشر بهسویهخطی و تک

که مردم روِی آن می ( compulsion-repetition)« اجبار به تکرار»او از  5اند.کرده« اجماع»دانست 
کند که آفتاب های متعدِد او، زنی است که مدام با مردانی ازدواج میگفت. از میان مثالمی

زد کن را میگوشای حرفکشند. یا مثال پسربچهعمرشان لب بام است و ریغ رحمت را سر می
بازسازی « دا    _فورت»اش را در قالب بازی که درِد فراق صبحگاهی از مادر و کیف وصاِل شبانگاهی

)به زبان آلمانی یعنی « Fortفورت/»کرد: فرستاد و ناله میای را به زیر تخت میکرد: قرقرهمی
)به زبان آلمانی یعنی « Daدا/»زند: کشید و بانگ میو قرقره را از زیر تخت بیرون می«( رفت»
روایت  نوهای نوبهپوشد و در قالب قصهرود، لباس تازه میغرض اینکه گذشته نمی 2«(.اینجا!»

های مکرر فقط شگرد سینما نیست، سینما آن را از زندگی واقعی انسان وام بکشود. فلشمی
انگارانه است. برداشتی ساده« آینده _حال_گذشته»گرفته است. برداشت خطی از زمان در قالب 

کند، ( self-expression) معنایی ژرف، حدیث نفسپارۀ اندیشمندان باشد و بهفلسفه نیز اگر جان
شناسِی فیلسوف درآمیخته یافت با روانچنان که نیچه درمیوروز را دارد. فلسفه آنهمین حال

کنون چه بوده است: چیزی نبوده جز رفته»است:  رفته بر من روشن شده است که هر فلسفۀ بزرگ تا
که  این نگاه به فلسفه 1«.نویسی ناخواسته و نادانستهاعترافات شخصی مؤلفش و نوعی خاطره

 

که میدست. »5 ای ذاتی پنداریم درون خوِد نوع بشر، رانهشستن از این عقیده نیز برای بسیاری از ما دشوار است، 
رساند برای رسیدن به کمال در کار است که همین رانه آدمیان را به مرتبۀ واالی موفقیت فکری و تعالی اخالقی می

نوبۀ توان به همین رانه تکیه کرد تا ضامن رشد بیشتر بشر باشد و آدمی را به جایگاه ابرانسان برساند؛ اما من بهیو م
خود باور ندارم چنین رانۀ درونی وجود داشته باشد و راهی برای اینکه چطور باید این توهم مورداجماع را نجات داد، 

 «سراغ ندارم.
Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, translated and edited by James Starchey, 7827, p. 32 

 این جستار را دکتر یوسف اباذری به فارسی برگردانده است.
 .1و  5همان، ص . 2
 .11، ص5111 ، ترجمۀ داریوش آشوری، چاپ پنجم، تهران: خوارزمی،فراسوی نیک و بددریش نیچه، یفر . 1
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گرایانۀ خطی به سرباززدن از برداشت پیشرفت 5فلسفه را داستانی تنیده با زندگِی فیلسوف بدانیم،
 ورزی از موقعیتی ورای تاریخزمان نیست و فلسفهبرد. در نگاه نیچه فیلسوف بیبه فلسفه راه می

(ahistorical) را « زمانبی درد وخواست و بیناب و بی»اندیشی است. او فیلسوف توهم و خام
کافسانه»داند، در سپهِر مفاهیم می« افسانۀ پریان»ای از جنِس افسانه  2.«ای کهنه و خطرنا

گذشته برخورد یادبودی نیست که عظمت و شکوه  (monumental) البته برخورد فیلسوف با 
ند و کاری های شگرف انگیزه پیدا کگذشته را تکریم کند و به آن ببالد و در مواجهه با آن خزانه

گذشته چنانی کند که اگر پیشینیان چنان بزرگ بودهآن اند، چرا ما نتوانیم. نیز برخورد او با 
گذشته تکریم کند و حسرت ( antiquarian) پرستانهعتیقه که گذشته را محض خاطِر  نیست 

گذشته را دررفتنش را بخورد و ریشهازدست تمامتش  های خود را در آن بجوید و جرئت نگریستن به 
پشتی آینه باید به گذشته با همۀ ابعادش بنگرد و آنچه را از کوله فیلسوف هر  1نداشته باشد.

خورد، بردارد و آن را اش در سفری اندیشگانی به درازناِی تاریخ جا مانده و به درد امروز میمفهومی
الب مفاهیم سپهر اندیشۀ او ناروا در قدوباره وارد گسترۀ مفاهیم خود کند، یا آنچه را قلب است و به

بودن آن را برمال سازد و آن را معزول کند. و غیرضروریبودن جا خوش کرده، رسوا کند و پیشامدی 
های غیراخالقی کرد و بر سرچشمهاش میدومی همان کاری است که نیچه با تفکر تبارشناسانه

 است و هم( synchronic) زمانیگذاشت. تفکر فیلسوفانه هم هماخالق مقبول انگشت می
 .(prospection) نگریو پیش( retrospection) نگری، آونگان میان پس(diachronic) درزمانی

های فلسفی را با برخورد فروید با فیلسوف معاصر آمریکایی، ریچارد رورتی، کلنجاررفتن با پرسش
 کند:بیمارانش قیاس می

 
 

ذهن[  _هایی دربارۀ فلسفۀ ذهن و دوگانۀ تن]پرسشها گفتن به این پرسشبرای پاسخ»
 

که چطور نباید از تمامت زندگی»گوید: می انساناینک باز نیچه در   .5 ام قدرشناسی کنم؟ و از همین روست 
 ر. ک:« کنم.ام را برای خودم روایت میزندگی

Friedrich Nietzsche, ECCE HOMO, translated by DUNCAN LARGE, Oxford, 6001, p. 2. 

 .52، جستار سوم، بخش تبارشناسی اخالقدریش نیچه، یر.ک: فر  .2
پرستانه، رویکرد به نیچه است و سه نوع رویکرد به تاریخ در نگاه او: رویکرد عتیقه متعلق . این اصطالحات1

 یادبودی و رویکرد سنجشگرانه. ر. ک:
On the Use and Abuse of History For life, tranlated by Ian C. Johnston 



 

 

کارساز است. همانعقیدۀ من صرفًا رجوع به تاریخ ایدهبه که بیمار برای پاسخها  دادن به طور 
گفتن به های خود باید گذشتۀ خود را دوباره به یاد آورد، فلسفه نیز برای پاسخپرسش
 5«اش را مرور کند.های خود، باید گذشتهپرسش

 
پزشک برای بیمارش توضیح دهد که افسردگی او از روان»فایده خواهد بود اگر تعبیر رورتی بیبه

کردن او را دارد و او با کند مادرش قصد اختهاشتباه گمان میگیرد که بهاینجا سرچشمه می
های بیمار کردن اشتباهات و آشفتگیکوشد خودش را با پدرش یکی بداند. فهرستتشویش می

کند، او در عوض باید بداند چطور دچار چنین اشتباهاتی شده و سر از این دی از او دوا نمیدر
 و این یعنی بازیابی گذشته. 2«ها درآورده استآشفتگی

کدام مفاهیم و چیز را بازمیاما فیلسوف در سفر به گذشته چه یابد؟ از کجا در خواهد یافت 
دردبخور دورریختنی و منقضی را چطور از مفاهیم کهنه اما بهاند؟ مفاهیم کهنه اما ها جاماندهایده
کند؟ باز در این سواکردن باید قدری از تلقی خطی از تاریخ فاصله گرفت. شاید روز سوا میو به

نگاه فیلسوف آلمانِی بدفرجام، والتر بنیامین، قدری بصیرت برای توضیح این امر در اختیارمان 
کرونولوژیکیز با برداشت خطی و پیشرفتبگذارد. اندیشمندی که او ن )مبتنی بر آنات  از زمان گرا و 

سِر ستیز داشت برد( ا از میان میهایی که هر برهه زمینۀ برهۀ بعدی است و برهۀ بعدی آن رو برهه
که  تزهایی دربارۀ مفهوم تاریخبدمد. بنیامین در « به بارقۀ امید در گذشته»و معتقد بود مورخ باید 

آورد، بندی دارد که روشنگر مقصودی است که ما هجده تز موجز و گسسته دربارۀ تاریخ در آن می
 توان از آن الهام گرفت:کنیم و میدنبال می

 
اینک در ای است که همآوردن خاطرهمعنای فراچنگبندی تاریخی گذشته ]...[ بهصورت»

 1«درخشد.لحظۀ خطر می
 

کروشه را 52، ص5111تهران: مرکز،  مرتضی نوری، چاپ سوم،، ترجمۀ فلسفه و آینۀ طبیعتریچارد رورتی،  . 5  .
کرده  ام.خود من به متن اضافه 

 ام.، ترجمه را اندکی تغییر داده55 همان، ص . 2
تزهایی دربارۀ مفهوم »والتر بنیامین،  توان آن را یافت:. این اثر به فارسی ترجمه شده است و در این کتاب می1

. بنیامین در تز ششم چنین ۷۱۱، ص۱۷۳۱، پاییز و زمستان ۱۱و  ۱۱ ، شارغنون پور،ترجمۀ مراد فرهاد« تاریخ
که کاماًل مطمئن»نویسد: می گذشته را دارد  باشد دشمن اگر پیروز  صرفًا آن مورخی موهبت دمیدن بر بارقۀ امید در 

 «شود، مردگان نیز ایمن نخواهند بود.
که به« در گذشته»است، قیِد البته در ترجمۀ فارسی، که ترجمۀ بسیار خوبی  گمان راقم از قلم افتاده است؛ قیدی 
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ز عبارت بنیامین شاید بتوان رسالت قفانگرانۀ فیلسوف را توضیح داد. با تغییر یکی دو واژه ا
«. درخشداینک در لحظۀ خطر میکه هم»آورد یا مفهومی را در گذشته فراچنگ می« ایده»فیلسوف 

گذشته بر حفرهاما این درخشش از کجا پرتو می ای در برهۀ خاصی از اکنون نور گیرد؟ انگار 
گذشته پر شود، یا دهد که باید با مفهوم یا مفاهیمی بهن میافکند و خلئی را نشامی جامانده از 

ای است که از گذشته باقی مانده است و باید آن را پالود. آن حفره برآمده از مفهوم یا ایده ،عکسبه
گرفتارنشدن در سایۀ غولبصیرت« هاشانۀ غول»هم سوارشدن بر  ها )سایه بخش است و هم 

درخواهد یافت  گذشته و حال است که  شدِن پیکرهواژه(. فیلسوف در همین هم معنای یونگِی به
کهنه اما بهچه مفاهیم و ایده  اند و منسوخ.هایی کهنهروزند و چه مفاهیم و ایدههایی 

پژوهی مواجه خواهید شد. هایی از این دست در سپهر اخالقبا این نگاه در این کتاب با نمونه
 آرِِتهشناسان به این فکر افتادند که مفهوم ای از فیلسوفان و معرفتبرای نمونه، در جهان مدرن پاره

(aretē/کوله/شایستگی کنند. شاید از بار مفهومی تفکر مدرن فضیلت( را از جهان باستان وارد 
ستیز و منتقد برداشت روشنگری از پیشرفت همان ابتدای روشنگری، ژان ژاک روسوِی روشنگری

که غفلِت عصر روشنگری را از این مفهوم هشدار داده بود:  مداران جهان باستان سیاست»بود 
پول مداران ما فقط از سوداگری و گفتند، سیاستها سخن میهمواره از اخالقیات و فضیلت

دم زدند و امروز  آرِِتهنگری بود که فیلسوفانی از احیای مفهوم دو قرن بعد از این پیش 5«گویند.می
ای اند. ایدهشناسی سنت محکمی را پی ریختهپژوهی و هم در سپهر معرفتهم در سپهر اخالق

ای است که غفلت از آن موجب نوعی ، ایده«درخشداینک در لحظۀ خطر میکه هم»
گسیختگِی معنایی نیز غفلت بیشتری را به بار آورده است گسیختگِی معنایی شده و آن ازهمازهم

هایی شده باشد که آدمی در بسا موجب نابودی مفاهیم و ایدهکنش دیالکتیکی، چهو این برهم
تواند این چرخۀ فیلسوف است که می 2ها محتاج است.ابزار اندیشگانِی خود سخت به آنجعبه

 

که بستر بحث بنیامین  این سطور برای درک تلقی بنیامین از تاریخ بسیار مهم است. دیگر اینکه، باید توجه داشت 
گرا یخدفاع از شیوۀ مطبوع او در مواجهه با تاریخ )موسوم به ماتریالیسم تاریخی( است در برابر رویکرد تار

(historicismبه تاریخ. می )گرفتن از تز بنیامین مقصود خود را روشن کنم.کوشم با بسترزدایی و الهام 
7.  Jean-Jacques Rousseau, Discourse on the Arts and Sciences, Translated by G. D. H. Cole 

گسسِت معنا و غفلت از یک ایده )در بحث او غفلت از . بانوی معرفت2 گزبسکی، رابطۀ  شناس معاصر، لیندا زَّ
گونی که در جهان مدرن فراموش شدهیک ارزش را( دربارۀ ارزش گذارد. او مفهوم فضیلت اند، به بحث میهای گونا

نگر مفهوم فضیلت را از این چرخۀ ق فضیلتداند تا اینکه اخالمی« قربانِی همین چرخۀ غفلت و گسیختگی»را 



 

 

 غفلت را بگسالند._سستباطل گ
های اعصار گذشته برای اندیشمندان امروز به چراغی به دیگر سخن، انگار مفاهیم و ایده

گاه تاریک و البته اندیشمندانمی ک است و  گاه تابنا که حسِب اقتضاِی روزگاِر نو  اند که مانند 
پیِش رو قرار است نگاهی  ها را در خواهند یافت. جان کالم اینکه کتابفروغی این ایدهفروغ و بی

خواهد  سراغ متن برود، درپژوهی بیندازد و مخاطب اگر با این بصیرت از تاریخ بهتاریخی به اخالق
رود. چطور مفهومی شود و به هوا میورزی دود مییافت که چطور تلقی خطی از زمان در فلسفه

و متن یکی حاشیۀ دیگری  شودای برای اندیشمندی به متِن اندیشمند دیگری بدل میحاشیه
ارسطویی را در بسترهای  میِمسیسای از اندیشمندان مدرن ایدۀ است. برای نمونه چطور پاره

گون احیا می گرایانۀ جورج ادوارد مور را در ارسطو عرفهایی از اندیشۀ فهم کنند. چطور رگهگونا
گزبسک یندالتوان یافت. می  یبو در ترک گیردیرا از ارسطو م یموسفرونو  یسفرونوسچطور مفهوم  یزَّ

کر یبرا اییهبا نظر یا پروراند یرا م ییگراخود، موسوم به سرمشق یۀنظر یپکی،معنا، متأثر از پاتنم و 
پاِی خودانگیختگِی  کویناس هانا آرنت را می های آدمیکنش (spontaneity) چطور رد  توان در آ

ندی _ جهان توان مفهومن نیامده است( یا چطور مییافت )گیرم در این کتاب از آرنت بحثی به میا شهروَّ
های جاافتاده سازی و بازسنجی ارزشرا در اندیشۀ فیلسوفان رواقی یافت یا نیچه چطور با واژگون

شود ستاند و موارد بسیاری از این دست. روایت کتاب از افالطون شروع میها را میفروغ دروغین آن
که دوراهۀ مهمی را یابد؛ فیلسواینتایر پایان میمک السِدرو با فیلسوف اسکاتلندِی معاصر  فی 

گرو ارسطو و سنت پیِش روی انسان معاصر درمی افکند؛ دوراهۀ ارسطو یا نیچه، گیرم خود او دل در 
گزیر، حفرهتومیسم دارد. البته کتاب در روایِت تاریخی های بسیار دارد. ازجمله به گمان اش، نا

ک یا ویلیام دیوید راس و /مور و سوِن معاصر جای جی. ئی.نگارنده از جانب اندیشمندان آنگلوسا
 کم جای امانوئل لویناس خالی است.ای دستاز جانب اندیشمندان قاره

ای نظرند و نگاه ویژهنویسندگان مداخل کتاب، هرکدام در سپهر فیلسوف موردبحث صاحب
با تفسیرهای متعارف از دیدگاه آن  ی کهگاهن ،اند، دارندبه اندیشمندی که در باب او نوشته

گون نیز اغلب در حوزۀ اندیشمندی که مدخلش را به یلسوف نمیف خواند. مترجمان مداخل گونا
اند. از مدیر محترم نشر ِلگا، های آن فیلسوفان کلنجار رفتهاند و با اندیشهاند، خبرهفارسی برگردانده

 تًا برایسبب دعوت از بنده و سایر مترجمان بسیار سپاسگزارم. نهایسعید باقرزاده، بهجناب 
گاه بهگزینیسازی معادلیکدست ام و تا حد امکان )اغلب، ناچار سلیقۀ خود را تحمیل کردهها 

 

گزبسکی،  کاوه بهبهانی، تهران: نشر نی، شناسیمعرفتباطل نجات داد. ر. ک: لیندا زَّ  .211، ص۱۷۳۱، ترجمۀ 
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ام. دوست اندیشمند، دکتر البته نه همیشه( برای اصطالحاِت واحد، معادل یکسانی گذاشته
اسگزارم. گزینی داد که از ایشان سپهای مفیدی برای معادلمهدی اخوان، نیز در مواردی پیشنهاد

گاه برای روشن که  آنجا ام. ازهایی را به متن ترجمه افزودهترکردن مراد نویسندگان پانوشتهمچنین 
ام و متن ام که کتاب را سطر به سطر با اصل مقابله داده و تغییراتی را اعمال کردهآخرین کسی بوده

گرا بازخوانی کرده که بایستۀ وجدان یرم چنانام، مسئولیت هر خطای احتمالی برعهدۀ من است. 
ام تا جایی که میسر است، خطای فاحشی به درگاه متن راه پیدا نکند. امیدوارم است، کوشیده

ای از اندیشمندان مخاطبان هوشمند فرآوردۀ نهایی را بپسندند و کتاب قدری در شناخت پاره
تعبیری که من ی ما )یا بهتر از آن درک اخالقزمین به مخاطبان کمک کند و مهمپژوه مغرباخالق

کند.پسندم هوش اخالقِی ما را( پروردهمی  تر 
   

 کاوه بهبهانی
  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :کتاب معرفی نویسندگان
نتربری است.  ِیرجیتام َان محتوایی به نظریۀ  لحاظبهمدرس فلسفه در دانشگاه ِکنت واقع در کَّ

لحاظ تاریخی دلمشغول دو دوره است: فلسفۀ قرن نوزده به ه دارد وسیاست عالقۀ اخالق و نظری
کانتی( و فلسفۀ یونان باستان. دو اثر تخصصی او عبارتند از:  کیرکگور یا نیچه: فلسفۀ )فلسفۀ پسا

(. 6070) شدن در زندگی اخالقیخنه در فلسفۀ اخالق ارسطو: ماهرتِ ( و 6002) اخالق با لحِن تازه
 اخیر او دربارۀ زندگی نیک و طبیعت ثانویه در بستر نظریۀ فضیلت ارسطویی است.پژوهش 

، در دوبلین، ادینبرا و ُرم فلسفه و الهیات خواند. او در خانۀ کشیش طریقت واعظان، ویوِین بوَلند
کسفورد درس داد. از  کفرایزِر آ مطالعات دومینیکن در دوبلین، در کالج سنت ِمری در لندن و در ِبلَّ

کویناس: جمله آثار چاپ شدۀ او عبارتند از  تصوراتی دربارۀ خداوند طبق آرای قدیس توماس آ
کویناس، (7882) کویناس بوده های او وجوه گومحور پژوهش .(6001) قدیس توماس آ گون آثار آ نا

شناسی و فهمش از فلسفه و همچنین انسان های اخالقی و آموزشی او وویژه اندیشهاست، به
 الهیات.

کسفورد. او نویسندۀ کتاب کریسِتر بوتشویست  سرپرست و استاد راهنما در کالج مسیح در دانشگاه آ
هیچ خیری » :اند ازهای تازۀ او عبارت( است. از جمله مقاله6008)گرایی:راهنمای سرگشتگان فایده

کام میچرا نگرش تناسب _تناسب ندارد ثبات بی آیا پسندهای»و  «ماند؟نگر در تحلیل ارزش نا
دربارۀ بهروزی، نظریۀ ارزش و او در حال حاضر . «توانند معیار ثابتی برای بهروزی عرضه کنند؟می

 کند.قطعیت اخالقی پژوهش می عدم
پژوهی دانشگاه آزاد و عضو پژوهشگر مهمان در حوزۀ استاد فلسفه و مدیر بخش اخالق تیموتی َچِپل

پژوهی، فلسفۀ دوران باستان، فلسفه در دانشگاه سنت اندروِز اسکاتلند است. او در زمینۀ اخالق



 

 

توان این موارد را نام برد: های تازۀ او میکند. از جمله کتابو فلسفۀ دین کار میشناسی معرفت
همکاری شده با )گردآوری پژوهی و قانون طبیعیجستارهای تازه درباب اخالق های بشری:ارزش

ها و ارزش(، 6002)تئایتتوِس افالطون  خوانش(، 6002) خویشتِن گریزناپذیر(، 6002دی. ُاِدرِبرگ، 
گری معضل مطالبه(، 6002کننده، )گردآوری اخالق معاصرها: ارسطوگرایی در فلسفۀ فضیلت

 (.6008) پژوهی و تجربهاخالق(، 6008) اخالقی
درس داد، در  هدانشگاه ییل و دانشگاه کنتیکت در ایاالت متحدپس از اینکه ده سال در  ِکن ِجمز

ِک دانشگاه لندن آمد. از جمله عالئق پژوهشی او فلسفۀ علم، فلسفۀ منطق کبیبه کالج بیر 2111سال 
فروید و » توان به این موارد اشاره کرد:و نیچه است. از جمله مقاالتی که اخیرًا بیرون داده است می

 تبارشناسیما ضرورتًا با خویش غریبه خواهیم ماند: پیام اصلی » ،(6008) «یشنیچه درباب واال
 (.6002)نیچه: جستارهای انتقادی   «تبارشناسی اخالق » و «نیچه

ُکرِنل در « ت و عقل در اخالق رواقیعیطب»دکترای خود را با نوشتن دربارۀ  جیکوب ِکالین از دانشگاه 
 تدریس هاو اکنون در دانشگاه کولگیِت نیویورک ایاالت متحدگرفت.  2151نیویورک آمریکا در سال 

های کنونی او بر نظریۀ رواقی درباب عقل عملی متمرکز است. مقالۀ او با عنوان کند. پژوهشمی
عقل، دین و قانون طبیعی: از  در کتاب 2151در نوامبر  «باوری رواقی و سنت قانون طبیعیائودایمون»

گافالطون تا اسپینوزا کسفورد(آوریرد،   ، چاپ شد.کننده: جاناتان ِجیکوبز، )انتشارات دانشگاه آ
کسفورد، استاد مدعو پیتر میلیکان  همکار گیلبرت رایل و استاد فلسفۀ کالج هرتفورِد دانشگاه آ

ویراستار  2151تا  2111در دانشگاه ادینبرا. از سال  بورسیۀ دیوید هیومدانشگاه یورک و محصل سابق 
های مفصل دربارۀ دیدگاه هیوم درباب اش پژوهششدهبود و در میان آثار منتشرپژوهی هیوممشترک 

شده یا استقرا، علیت، اختیار و معجزه وجود دارد. همچنین ویراستاری چند اثر هیوم )چاپ
( در کارنامۀ او هست. از دیگر 6006) خوانش هیوم درباب فهم بشرالکترونیک( و همچنین مجموعۀ 

مهم او فلسفۀ اخالق، منطق، زبان، فلسفۀ دین و پیوند میان علوم کامپیوتری و فلسفه است عالیق 
 ها برای آن یک برنامۀ تحصیلی ترکیبی تازه در دانشگاه اکسفورد ایجاد کرده است. که همین تازگی

نتربری. او نوشتهشان ِسِیرس  های بسیاری درباب استاد فلسفه در دانشگاه ِکنت، در شهر کَّ
توان از این موارد نام های او میوضوعاتی در حیطۀ فلسفۀ هگلی و مارکسیستی دارد. از جمله کتابم

 جمهوری افالطون ای برمقدمه(، 6077) بیگانگی، جستارهایی درباب مضامین هگلیمارکس و برد: 
نظریۀ گویی درباب دیالکتیک و وواقعیت و عقل: گفت(، 7889)مارکسیسم و سرشت آدمی  (،7888)

( 6003) «انجمن مارکس و فلسفه»( و 7816) فلسفۀ رادیکالگذاران مجلۀ (. او یکی از پایه7890) دانش
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 های مارکس و فلسفهبررسی کتابالیِن گذار و سرویراستار مجموعۀ آناست. او همچنین بنیان
 .( است6070)

لندن که زیر نظر ِکن ِجمز، ِک دانشگاه کبیداوطلب دکترا در بخش فلسفۀ بیر کریسُتف شورینگا
کادمیک آلمان نامۀ خود را دربارۀ نیچه میپایان نویسد. او در حال حاضر پژوهشگِر موسسۀ تبادالت آ

کار می ِبل  گوِتر اَّ  کند و چند مقاله دربارۀ نیچه چاپ کرده است.در دانشگاه صنعتی برلین است و با 
عضو گروه فلسفۀ  5165دانشگاه نوتردام. او از سال  پژوهی و فرهنگ درمدیر مرکز اخالقن ُم دیوید سال

خیر (، 6008) شکی در نوتردامزاخالق پ :های او عبارتند ازترین کتاباین دانشگاه بوده است. تازه
)در دست چاپ(، عالئق پژوهشی اصلی او نظریۀ اندازهای ارسطویی و کنفسیوسی عمومی: چشم

کردن تی است. در حال حاضر در حال کاملاخالِق زیساخالق معاصر، تاریخ فلسفۀ اخالق و 
زبان در قرن بیستم در پژوهی دانشگاهی انگلیسیتاریخی است که بر این تمرکز دارد که چطور اخالق

 فتاده است )یا نتوانسته جا بیفتد(.اتر جا فرهنگ گسترده
کسفورد فلسفه خواند. در کالج مگدالن در دانشگاه مک رف واکِ لرَ  گیل در مونترآل و نیز در دانشگاه آ

کسفورد از سال  استاد راهنما بود. او همچنین در اوگاندا، برزیل، چکسلواکی،  2155تا سال  5172آ
جمهوری ِچک و جمهوری اسلواکی درس داده است. دغدغۀ اصلی او سرشت حقیقت )صدق( 

او معتقد است این دو موضوع پیوند تنگاتنگ دارند. او سه کتاب چاپ کرده که  تکاناست و آثار 
 (.7889)کانت و قانون اخالق و  (7898) نظریۀ تطابقی حقیقت(، 7819)کانت است: 

)شهر نورویچ(. عالقۀ پژوهشی او در  استاد مدرسۀ فلسفه در دانشگاه ایست آنگلیاِکِنت آر. ِوستفال 
اثبات های غیرصورِی فلسفۀ نظری و عملی است. او کتاب وهلۀ اول، توجیه عقالنی، در حوزه

وِل برای راهنمای بلک( را نوشته است و ویراستار 6002)گرایی استعالیی کانت برای واقع
 توان به این موارد اشاره کرد:یهای اخیر او م( بوده است. از مقاله6008)پدیدارشناسی روح هگل 

اکتساب هنجار، داوری عقالنی و » و (2155) «یعقالن یهو توج یهدوسو یبازشناس ی،داور»
 . «گرایی اخالقیخاص

کانت  هیوم،» را گذاشتهآن اسم  فعلا نگاری است که کردن یک تککاملمشغول او در حال حاضر 
.«و ساخت درخور عدالت


