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 تحلیلی فلسفۀ سنتِالق، سیاست و اخ
 

 2/8/39 :، مورخعهروزجم ،سایت رادیو زمانه :منبع
 

قۀ وین و فلسفه متافیزیک، حل "،    "یشیاند یکیزیمتاف و یلیتحل فلسفه " و "ست؟یچ یلیتحل فلسفه " تمقاال مۀاد در مقاله نیا

 در. اند شده منتشر «نهزما ویراد» تیسا در نیا از شیپ که است "روانشناسی گرایی، طبیعت گرایی و فلسفه تحلیلی "و   "تحلیلیِ متاخر

 یتلق ، یلیتحل فۀفلس یسیانگل -یشیاتر یها شهیر ا،یجغراف اساس بر یلیتحل فۀفلس فیتعر ،یلیتحل ۀفلسف ثغور و حدود ت،المقا آن

روانشناسی ، ستمیب قرن دوم ۀمین در یکیزیمتاف مباحث به اقبالِ ، نیو حلقه فۀفلس مقوماتِ،  یشیاند یکیزیمتاف از یلیتحل لسوفانیف یآبا

ث اخالقی و سیاسی ر این نوشتار، جایگاه مباحد. دش گذاشته بحث بهی لیتحل سنتنسبت میان علم و فلسفه  در و  گرایی،  طبیعت گرایی

 .  دش دتبیین خواه ر آثار فیلسوفان تحلیلی د

؟ هن و ... استذفعالیت ها و مباحث فیلسوفان تحلیلی محدود به موضوعاتی چون رابطۀ میان علم و فلسفه، نقد متافیزیک،  ۀامنآیا د

 دبه حوزه فلسفۀ قاره ای است یا فیلسوفان تحلیلی نیز به آنها عالقه من دودین، سیاست، زیبایی شناسی...محدآیا مباحثی  چون اخالق، 

ث التفاتی، هن، حیذبه مسئله معنا،  دودامنۀ  فعالیت های آنرا محد، ده اندتحلیلی قلم ز  ربارۀ تاریخ فلسفۀدکه ؟ بسیاری از کسانی دهستن

حلیلی  تنها به مطابق با واقع نیست و سنت ت د. اما این انتقاداننداز منطق و ریاضیات می  شده فلسفۀ علم، فلسفۀ زبان و مسائل برگرفته

ین مشغول در حوزه هایی چون سیاست، اخالق و دنیست و برخی فیلسوفان تحلیلی  دودو فلسفۀ زبان محهن ذمنطق، ریاضیات، فلسفۀ 

سوئین  دریچارآلستون،  لیاموی پلنتینگا،الوین  تحلیلی، فیلسوفانی چون  دین با رویکردر حوزۀ فلسفۀ د. به عنوان مثال، دبه نظرورزی هستن

  .ده اندفلسفی مشغول بو هیک....به بحث و فحصجان تریگ، راجر برن، 

و متاخر، مقاالت  مد.  مثال، به اقتفای بحث های ویتگنشتاین متقداردرا  دتحلیلی آموزه های خاص خو دهنر نیز رویکر ر حوزۀ فلسفۀد

خواهم  رساله ) از این پس آنرا به اختصار فلسفی -رساله منطقی  ه است. آموزۀدربارۀ زیبایی شناسی از منظر تحلیلی نوشته شدی ددمتع

ر حوزۀ دتاین ویتگنش و به ویژه آراء کاوش های فلسفیر د« گیدشباهت خانوا» ربارۀ یکسانی زیبایی شناسی و اخالق، آموزۀ د(  دخوان

تجربۀ زیبایی شناسی را به صورت تجربۀ عالم از  دویتگنشتاین کوشی 1.ه استدهنر از منظر تحلیلی رونق بخشیزیبایی شناسی، به فلسفۀ 

ر طنین معاص بیِدا در حوزۀ  نقدبه نحو وسیعی  « استعاره» ر باب دسون دیویدافزون بر این، مباحث . دتوصیف کن 2منظری استعالیی

شاخه های ر دسنتی پر رونق فلسفۀ تحلیلی، ر حوزۀ اخالق نیز، د  3ه متخصصان این حوزه قرار گرفته است.داستفا ده و مورداز شدان

                                                           
، اما داردن دجووه هایی که آنها را زیبا می انگاریم، دیدر میان پد مشترک  ، خصوصیت یا خصوصیاتی یکسان یا گوهری به نام گوهر زیبایی شناختیِ«گیدشباهت خانوا»بر اساس آموزه   .1

هنر،  از  ر فلسفۀد« ه هادیدنگریستن از میانه به اشیاء و پ» و « یدنگریستن از وجه اب» ، سخن گفت.  تفکیک میان دارنده هایی  زیبا که صبغۀ فرهنگی و تاریخی دیدر عین حال می توان از پد

 به : دتفکیک، نگاه کنیبرای  آشنایی بیشتر با این  م  است.دویتگنشتاین متق محوریِآموزه های 

 

امر اخالقی، امر متعالی: جستارهای باغ، در : سروش د، اینک 31ۀ ینی، شماردیشه دپژوهشیِ ان-فصلنامه علمی، «یدویتگنشتاین و نگریستن از وجه اب "، دینی فردباغ، مرتضی عابدسروش 
 .77-31، صفحات 1332وم، د، تهران، پارسه، چاپ فلسفی

2. transcendental 

 . 1333، هرمس، تهران، یروز و امروز شعر فارسید، دضیاء موحبه:  دنگاه کنیبرای بسط این مطلب، به عنوان نمونه،   3.
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ر حوزۀ سیاست نیز فیلسوفان تحلیلی صاحب آرای خاص د. دارد 4و فرااخالق 3یدکاربراخالق ،  2توصیفیاخالق ، 1اخالق هنجاری

 تحلیلی به فلسفه دارد.ی جان راولز یکی از پر آوازه ترین فیلسوفانِ سیاسی معاصر است که رویکرد. ده اندبو دخو

اسی، دین، ندارند. زیبایی شنقاره ای تباینی  ر فلسفۀتحلیلی با مقوالت مطرح د ر فلسفۀگالک، موضوعات مطرح د هانس بنابر رای

ن موضوعات ، در حالیکه فیلسوفان تحلیلی به ایقاره ای اند مختص  فلسفۀ به نظر می رسنداخالق و سیاست از جمله مقوالتی اند که غالبا 

هر چند  است؛ دب سنت خاص خونیز  صاح ، سیاست...دین، هنراخالق، مقوالت و موضوعاتی چون نیز پرداخته و فلسفۀ تحلیلی در 

بدانها موما عمی توان موضوعاتی را در سنت فلسفۀ تحلیلی سراغ گرفت که تنها مد نظر فیلسوفان این سنت بوده و فیلسوفان قاره ای 

 هن. ذتوجهی نشان نداده اند، نظیر فلسفۀ منطق و فلسفۀ 

ور که از پیشگامان م فلسفۀ تحلیلی بوده است.  ءمورد توجه آبا باب فلسفه اخالق تحلیلی، می توان ادعا کرد که این شاخه از ابتدادر 

است، مباحث مهمی را در زمینۀ  تحلیل مفاهیم اخالقی مطرح کرده است. داللت شناسی  5«تحلیل مفهومی» فلسفۀ تحلیلی و مبدع روش 

مبانی اخالقی مور دارد که در  ر نظریاتریشه در بحث های مطرح شده د 6،است« فرااخالق» حوزۀ مطرح در اخالق که یکی از سه 
ن معاصر مور، مباحث مطرح شده از سوی وی را پیگیری فیلسوفا منتشر گشت، عرضه شده است. هر چند 1393در سال که   7اخالق

نظری  عد ر بُچهارگانۀ فلسفۀ تحلیلی، دو تن از آنها، مور د از آباءاما این مباحث بعدا در سنت فلسفه تحلیلی پیگیری و احیا شد. نکردند، 

تحت تاثیر مور کتابی با  1339و راسل در بُعد  عملی به اخالق پرداخته اند. راس، که هم ارسطوشناس بود و هم کانت شناس، در سال 

به طور کامل  3«اخالق وظایف در نظر اول» خود را تحت عنوان  ینوشت.  راس در این کتاب، نظریۀ اخالق 3بدرست و خو  عنوان

. ع کندفه گرایی  جممیان نتیجه گرایی و وظی متضمن احیا و اصالح اخالق کانتی است و تالش  می کندبسط داده؛ نظریه ای که 

ادامه  1359که البته پس از ؛ سنتی را ادامه دهندۀ سنت مور در دهه های سوم و چهارم قرن بیستم می دانند  تحلیلی، راس  مورخان فلسفۀ

ه در دوران نخست ی کرده است. ویتگنشتاین، به ویژازاخالق نظریه پرد ربارۀپیدا نکرد. در میان آباء فلسفه تحلیلی، ویتگنشتاین نیز د

سخنرانی » به بعد، همچنین در  6.4در فقرات   رسالهبارۀ اخالق پرداخته است؛ از جمله در فلسفی خود، به تبیین نظریات خویش در

 19.«دربارۀ اخالق

یر رایل، آستین و استراوسون بحث و فحص فلسفی در حوزۀ اخالق و سیاست را مهم نمی دانستند. وفانی نظسلر نیمۀ قرن بیستم، فید

 هن واجد ارزش فلسفی بودند. ذ فلسفۀ منطق، فلسفۀ زبان و فلسفۀ، معرفت شناسیقلمروهای به نزد ایشان، تنها 

                                                           
1. normative ethics 

2. descriptive ethics 

3. applied ethics 

4. meta-ethics 

5. conceptual analysis 

و  (moral epistemologyی )، معرفت شناسی اخالق(moral ontologyی )شناسی اخالقدفرا اخالق که انتزاعی ترین و فلسفی ترین بخش فلسفه اخالق است، مشتمل بر وجو . 6

  است. (moral semantics) یاللت شناسی اخالقد

7 Principia Ethica. ،فایده  ور،م د که فلسفۀ اخالق تحلیلی با این کتاب آغاز شده است. وی در این کتاب به نقد جان استوارت میل و جرمی بنتام می پردازد. به نزدبسیاری بر این باورن

را بر حسب مفاهیم « خوبی» وان مفهوم ( است. مطابق با این مغالطه، نمی تthe  naturalistic fallacyتضمن  مغالطۀ طبیعت گرایانه ) م(moral Utilitarianism )  اخالقی  گرایی

(معروف است . در این استدالل وی می کوشد از غیر قابل تعریف (open-question argument  ت و رنج تعریف کرد. استدالل مور به استدالل پرسش گشوده ذطبیعی ای چون ل

از می شود. دی احروبه نحو شه و  مفاهیم اخالقیِ غیر قابل تعریف گراست. به باور وی، معنای اخالقی، شهودنیِ واژگان اکند. مور دربارۀ چگونگی تکون مع نِ مفاهیم اخالقی دفاعبود

راس  دیوید ،هۀ چهارم قرن بیستمدر دهیومی دارد و قدمتی بیش از دویست سال.  است؛  بحثی که نسب نامۀ « باید»و  «است»شکاف میان  برای پر کردنِ  راهکاری ، موضعی و گراییشهود

 قرن بیستم  احیا شد. در دهه های آخرِ  مجددا و رفت به محاقپس از آن این امر ایده شهودگرایی را بسط بیشتری داد، 

3.  The Right and The Good 

3. The ethics of prima facie duties 

19. Lecture on  Ethics 
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 این اتفاقات عبارتند از: 1تحلیلی شد.فلسفۀ  باعث احیای فلسفۀ اخالق و سیاست در سنت به بعد، چند اتفاق  1359از سال 

 2احیای شناخت گرایی اخالقی .1

 ظهور و بروز اخالق کاربردی .2

 3لیبرالیسم سیاسیو  عدالتنظریۀ   مباحث جان رالز در کتاب های .3

 

سنت  تحلیلی شد؛ پس از آن فلسفۀ اخالق و سیاست در ر فلسفۀسه رویداد فوق باعث احیای فلسفۀ اخالق  و سیاست در بعد نظری د

و  یتحلیلی ، به نزد فیلسوفان انگلیسی، آمریکایی و استرالیایی احیا شد. امروزه در حوزۀ فرااخالق، اخالق هنجاری، اخالق کاربرد

ون مکتب سنت قاره ای و نمایندگان  سیاسی آن چفیلسوفان  تحلیلی با  سیاست کارهای متعددی انجام می گیرد. نظریه پردازانِ فلسفۀ

 شده اند.و گفتگو وارد بحث    4فرانکفورت و یا جماعت گرایان

 

وپر، فیلسوف پ  .سیاسی  سنت لیبرالی با راست ونگرش چپ هم عنان  بوده قاره ای با  عمول،  از منظر سیاسی، سنت فلسفۀ به طور م

، سهم عظیمی در سنت سیاسیِ شکل گرفته در فلسفۀ تحلیلی، به ویژه در دهه های چهارم و پنجم قرن بیستم دارد. وی با نقد علم معاصر

کسانی چون افالطون، هگل و مارکس از بعد فلسفی، تاثیر به سزایی در حوزۀ فلسفه سیاست داشت.  البته این تاثیر به قوت اندیشۀ راولز 

اشت. ذنقد وی بر مارکسیسم تاثیر بسیاری بر اندیشۀ سیاسی گۀ  آثار وی بیش از ابعاد آکادمیک آن است. نیست و ابعاد روشنفکران

 3هم به بیان روش شناسی پوپر می پردازد و هم نظریۀ سیاسی او. 7،اسطورۀ چارچوبو  6درس این قرن ، 5فقر تاریخیگریآثاری چون 

از کمینه  ،به مثابۀ آنچه قوام بخش امر اخالقیِ موجه است تذبیشینه کردن ل برمبنی ران ه انگادر حوزۀ اخالق، پوپر در مقابل ادعای فاید

فیلسوف اخالق لم است.  پوپر، او در حوزۀ فلسفۀ ع  3«ابطال گرایی» و رنج سخن می گوید. این نگرش،  در تالئم با آموزۀ  دکردن در

دو حوزه تاثیر بسزایی داشت. در عین حال، آراء پوپر در حوزۀ فلسفه این   رکلمه نبود، اما آراء وی د ی فنیاوف سیاست  در معنسلو فی

کادمی نظریه پردازی های وی در خارج از آهر چند تحلیلی  به اهمیت آراء کسانی چون فرگه، کواین، ویتگنشتاین و کریپکی نبود؛ 

  19.مارکسیسمسیاست و نقد علم تجربی، اشت؛ به ویژه در حوزۀ تاثیر بسیاری بر جای گد

. قرار گرفت اقبال حلقۀ وین یکی از مهمترین نحله های سنت تحلیلی است که در قرن بیستم و در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی مورد

، دغدغه های سیاسی و اجتماعی پررنگی دیده می شود؛ ن تلقیِ علمی از جهان بودوین که در پی بدست داد مانیفست اعضای حلقۀدر 

                                                           
 کواین احیا شده و در دستور کار فیلسوفان تحلیلی قرار گرفته است. د، مباحث متافیزیکی نیز با انتشار آثاربه بع 1359از سال   1.

2.  moral cognitivism 

3 .  A Theory of Justice &   Political Liberalism 

4. Communitarianism 

 5. The Poverty of Historicism  
6. Lesson of This Century  

7. The Myth of Framework  

وسیه ترک گفت؛ ر د مارکسیسم و توتالیتاریسم است. پوپر در بازۀ زمانی کوتاهی گرایشات مارکسیستی داشت؛ این نگرش را دو سال پس از پیروزی انقالب اکتبرمتضمن نقآثار وی    .7 

طبقه به پیشبرد و نهادینه کردن  شکیل جامعۀ بیعای تاول قرن بیستم  پوپر را به این نتیجه رساند که مارکسیسم با اد اتفاقات و تحوالت سیاسی نیمۀ. هر چند تا سالها بعد سوسیالیست باقی ماند

ست و اخالق  پرداخته ااست که به سی سیاسی و اجتماعی آن ، مثالی دیگر از کار یک فیلسوف تحلیلی لوازمِ  تحلیل و صورتبندی وی بر مارکسیسم  و خشونت در جامعه می انجامد. نقد تند 

 .است

3. falsifiability 

 به:  دبرای بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنی . 19

  .295-212 صفحات ،امر اخالقی، امر متعالی: جستارهای فلسفی، «پوپر و سنت فلسفه تحلیلی» باغ، دسروش 
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اجتماعی کارناپ را می -به عنوان مثال، عالیق سیاسی 1سیاسیِ  پررنگی داشتند. های از اعضای حلقۀ وین  گرایشهمچنین بسیاری 

نحو منطقی و در تالش برای بدست دادنِ یک زبان مصنوعی و تحت تاثیر  ربارۀتوان در پسِ پشت نظریۀ مختار وی دید. این نظریه د

قدی داللت طرح و بسط ن ربارۀآموزه های  مانیفست حلقه وین، تنها د. به گفتۀ کارنپ، ویتگنشتاین و راسل  ارائه شده استکارهای 

یکی از  2.شناسانه از متافیزیک نبود، بلکه مبارزه ای علیه خرافه، کالم، اخالق سنتی و حتی استثمار کارگران علیه سرمایه داری نیز بود

عضای ا . این امر بیانگر عالیق اجتماعی و سیاسیِسیاسی  بود-اهداف اجتماعیۀ نگرش علمی به جهان، ر تقریر اعالمیاهداف حلقه وین د

بنابر این، نه فقط  در میان آباء  4.سیاست و اخالق به حساب نمی آیند هر چند هیچ یک از ایشان فیلسوف کالسیکِ 3؛حلقۀ وین است

؛ بلکه پس از آنها دنص نظری درباره اخالق می پرداختبه بحث و فح و ویتگنشتاین  مور و فلسفه تحلیلی، راسل دلمشغول سیاست بود

اعضای حلقۀ وین و مانیفست آنها، حکایتگر عالیق سیاسی و  راستِنیز، گرایش های چپ و  هه های سوم و چهارم قرن بیستمو در د

 است. فیلسوفان تحلیلی این اجتماعیِ 

 

-1349اظر به سالهای پی از جنگ جهانی دوم و حد فاصل سالهای اجتماعی ن-فیلسوفان تحلیلی از دغدغه های سیاسی فاصله گرفتنِ

استراوسون، تین، آسفیلسوفان تحلیلی پررنگ شد. فیلسوفانی چون کواین،  است. در آن دوران، عالیق غیر سیاسی و غیر اخالقیِ 1359

 کلمه نداشتند. عالیق سیاسی و اخالقی به معنای فلسفیِ ...من، رایل گود

 

سیاسی به اقتفای رالز، درسنت تحلیلی دامن  همچنین  مباحث سر برآورد؛ ی بسیاری در حوزۀ اخالق کاربردی، بحث ها1359 از بعد

ر زمینۀ صلح، حمایت ده ای دربارۀ زبان، فعالیت گستردامت که از بزرگان سنت تحلیلی است، عالوه بر کار فلسفی دمایکل گستر شد. 

نوشته است،  گاندحمایت از پناهن فاع از صلح گرایی  ودر دمۀ کتابی که دمقرد امت د. دادپرستی انجام  دگان و مخالفت با نژاداز پناهن

لسفۀ زبان  و صلح ر حوزۀ فده ام؛ فعالیت د، مشغول بودیگر نیستنر ارتباط با یکددو فعالیتی که دبه گی خود در تمام زند: من دمی گوی

 پرستی. دنژا دگرایی و ر

ر دت قاره ای سن ر سنت تحلیلی صورت گرفت و فیلسوفانِدر حوزۀ اخالق و سیاست نخست دی دکاربر مباحثِ احیای بسیاری از

 ، متعلق به فیلسوفان تحلیلی است.  ر این  قلمروده دش دبیات تولیدحجم کثیری از ا 5.داختندپی فیلسوفان تحلیلی به آن پر

 

و  دازندکه فیلسوفان قاره ای بیشتر به مسائل اگزیستانسیل می پر این ادعا درر دبنابراین می توان از نظر تاریخی مثال های نقضی 

بر خالفِ ی، قابل توجهی از فیلسوفان تحلیل دادتع رست است که داین نکته  دهر چن؛ دفیلسوفان تحلیلی به مسائل منطقی، ارائه کر

           .دازندست نمی پردبه مسائلی از این  ،ایفیلسوفان قاره

                                                           
 شلیک به راست سیاسی گرایش داشت.داشتند و از میان اعضای حلقۀ وین، کسانی مثل نویرات و کارنپ عالیق چپ   .1

علمی به جهان در رشد زندگی شخصی و عمومی  نفود می کند. نگرش علمی به جهان به زندگی خدمت می کند و زندگی این  روح نگرشِ یم در اعالمیه چنین آمده است که ما  شاهد  .2

 خدمت را دریافت می کند.

بود.  رسالهاز  ر چگونگی قرائت  اعضای حلقهحلقۀ وین، آگاهی وی از این دست عالیق ایشان و نقش داشتن این انگیزه ها د اعضای ویتگنشتاین ازد یکی از علل نارضایتیِ به نظر می رس 3.

 و بیشتر دلمشغول  احوال خویش بود.  ویتگنشتاین، شخصا چنین عالیق اجتماعی و روشنفکرانه ای نداشت

در زمرۀ معدود فیلسوفان سنت تحلیلی اند که در نیمه اول و راس ظهور کردند. مور و ویتگنشتاین  1359در سنت تحلیلی به نحو اغلبی پس از سال اخالق و سیاست  کالسیکِفیلسوفان  .4

 قرن بیستم بدین امور پرداخته اند. 

پی گرفته است.  دی به جدر حوزۀ اخالق کاربردرا  (euthanasia )کسانی است که بحث از کشتن مشفقانه  اخالق معاصر استرالیایی، از  نخستین به عنوان مثال، پیتر سینگر، فیلسوف   5.

سخن گفتن از  هر پی نسل کشی هیتلر، هر گوند. در جامعه زیر سؤال رفته بود که تحت تاثیر آن ، تمام اخالقیات جاریِ دوم، جوی برقرار بودر فضای اتریش و آلمانِ پس از جنگ جهانی د

فاعی اخالقی و د دیکوش قرن بیستم،  دهۀ نودر در چنین فضایی، د. پیتر سینگر دغیر ممکن می نمو« کشتن مشفقانه»  و مشخصی نظیر دودمح ر سیاقهای د دروایی اخالقیِ کشتن، هر چن

 برخی از فیلسوفان قاره ای قرار گرفت.  ی از سویدات تندانتقار معرض د.  سینگر، به سبب انتشار این  مقاالت،  دهدست دب« کشتن مشفقانه» عقالنی از 


