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  در سرزمین قد کوتاهان
  
  11/12/96سایت صدانت، روز جمعه، مورخ:  :بعمن
  
به اصل  /نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن/ د....تنفس هواي مانده ملولم می کن / از ساللۀ درختانم من «

/ وتاهانک در سرزمین قد /...که آسیاب هاي بادي می پوسند/ طبیعی است ور/ریختن به شعور ن / وروشن خورشید
  »صفر سفر کرده اندبر مدار ش/ همیشه معیارهاي سنج

  دفروغ فرخزا
  

 میرا برا يماه سال جارپنجم اسفند خی، به تار»شرق« ۀروزنام ۀشیاند ۀ، مقاالت منتشر شده در صفحيدوستان متعدد
سخن « نیتحت عناو یصائم ریو ام انینصراهللا موسو دیس ،یو مقاالت همکاران گرام افتمی یمجال روزیاند. دفرستاده

و کاردان، با استشهاد  يدو فلسفه پژوه جد نیا 1.را خواندم »یفلسف يباد يها ابیما و آس«و » مدار هیاخوار م نیرا چن
مشحون  يو اند که مکتوباتاستدالل کرده و نشان دادهبه درستی خسروپناه،  نیعبدالحس ةاز آثار منتشر شد یبه برخ

چه  د،یگویم نسخ »یفلسفه اسالم ۀفلسف«که از  یامآشفته و ناموجه است؛ چه هنگ یفلسف يهالیاز استنادات و تحل
  پردازد.               یم »ینید يهاگزاره یمعناشناس«به  یوقت
به  ي، آورده بودم که خسروپناه ورودخود 2»ن؟؟یذات د« ۀمقال  ةدربار شانیناظر به سخنان ا يدر نوشتارشتریپ 

 »یوجود شناخت سمینالینوم« و »  یداللت شناخت سمینالینوم«  انیم کیالمثل تفک یندارد و ف دیجد یلیتحل ۀمباحث فلسف
حد،  نیدانستم تا ا یحال انصافا نم نیدر ع  3.بر اهل فنّ مکشوف است يواد نیدر ا وا اندك داند و بضاعت یرا نم

                                                             
  :مراجعه کنید هاي زیرلینک به  این مقاالتجهت خواندن . 1
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  متن مقاله در لینک زیر موجود است: . 2
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  نگاه کنید به : . 3
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 ۀمقال داند. یمفلسفه از آن مطلع اند، ن انیرا که  عموم دانشجو یمقدمات یاست و حت یته خسروپناهدست و انبان 
 یصائم ریمنتشر شده  و محل نقد ام ،»یکالم اسالم«  یپژوهش ـ  یعلم یۀکه در نشر يو »ینید يگزاره ها یسمعناشنا«

 یۀنشر نیاز مسئوالن و داوران ا يانتقاد جد يعبرت  آموز است. جا یتیماندگار و آ يسند ث،یح نیقرار گرفته، از ا
  :      از مقاله آمده است یاجازه انتشار داده اند. در فقرات ینازل ۀمقال نیر به چناست که چطوباقی  »یپژوهش ـ یعلم«

  
در آن، با  قیزبان و تأمل و تحق یعموم يهاجنبه یعنی یشناسمضاف به موضوع يهافلسفه ریفلسفه زبان: مانند سا« 

 هفو فلس کندیم انیدست آمده، ب به یقواعد عام زبان را که از روش تجرب ،یشناس. زبانپردازدیم یروش عقالن
فلسفه  ای یلیلسفه تحل: فیزبان لیتحل ای یلی....    فلسفه تحلپردازدیم یشناسبا نگاه درجه دوم به دانش زبان یشناسزبان
 جهی....نتدیمطرح گرد یمنطق سمیویتیدر مقابل پوز گرانیو د نیتگنشتایغرب است که توسط و يهااز فلسفه یکی یزبان

بارات معهود فلسفه، تنها اغلب عبود، نه يریپذبر اصل تجربه یکه مبتن یمنطق يهاویستیتیپوز دگاهیبر طبق د نکهیا
 گونهچیو ه بوده معناینه صادقند و نه کاذب، بلکه ب ن،یو د اتیاخالق، اله ک،یزیمتداول در متاف يهابلکه همه گزاره

متأخر و پوپر  نیتگنشتایخود، و نطرفدارا ياز سو سمیتیویکتب پوزرا در بر ندارد. م یمحصل يو معنا یواقع يمحتوا
 و یتکامل هیاست: الف) نظر ریها به شرح زنقد نیاز ا یقرار گرفت. برخ يدیشد يهادر معرض نقد و انتقاد

  ». آگوست کنت يامرحلهسه
                                                                      

رِ مرکز معتب استی، بر مسند راز تاریخ فلسفۀ معاصر یدرك مغشوش و معوجچنین با  يتاسف است که فرد اسباب
  زده است:             هیتک »رانیحکمت و فلسفه ا یمؤسسه پژوهش« 

  آن است که خون موج زند در دل لعل يجا
  ازارشـــــــب شکندیابن که خزف مغت نیز

  
 ۀنه فلسف ؛یتجرب یدانش یاست و دوم یفلسف -یعقل یِپژوهش یدارد، که اول یزبان شناس اب یزبان نسبت ۀه فلسفن   
 ۀفلسف ری، نظیلیلسفه تحلفسنت  يرشته ها گرید انیدر ماست  ینیپلیسیاست، بلکه شاخه و د یلیتحل ۀفلسف »میقس«زبان 

از او فرگه،  شیلکه پشود، ب یمتقدم آغاز م نیاتتگنشیزبان با و ۀفلسف ه؛ نو فلسفۀ ذهن هنر ۀاخالق، فلسف ۀفلسف ن،ید
 نموده بدل و زبان را به ابژة فلسفی باب فتح باب کردند نیدر ا ستمیقرن ب يقرن نوزدهم و ابتدا يراسل و مور در انتها

 نیاز د »یففلس -یطقرساله من«  ۀدر مقدم نیتگنشتای، چنانکه وو دربارة حدود و ثغورمعناداري نظریه پرداري کردند
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اصل « بود، بلکه  »يریاصل تجربه پذ«  ،2یمنطق سمیویتیپوز يمحور آموزةنه  ؛1دیگو یخود به فرگه  راسل سخن م
 ۀمینوزدهم طرح کرده و ن سدة نخست  يدهه ها خود را در يها دهی؛  نه اگوست کنت که ااست 3»يریپذ قیتحق

باشد  شلیک  و اي نظیر کارنپ یمنطق يها ستیویتیپوز يها دهیسته منتقد اتوان یرفته، قاعدتا م ایقرن نوزدهم از دن
 ،تجربی زمانه و علم نیتگنشتایو متاثر از تراکتاتوس و دور هم می نشستند نیوشهر در  ستمیسوم قرن ب ۀکه در ده

در خود را  4»یلمع نگرش«  ۀیانیکه ب ییها ستیویتی؛ پوز!!به بحث می گذاشتندبا یکدیگر  خود را فلسفی  تامالت
 اگوست کنتی سمِویهمچنین باید میان پوزیتی .سال پس از وفات اگوست کنت و اندي منتشر کردند، هفتاد 1931سال 

قرن نوزدهم و پوزیتیویسم منطقیِ حلقۀ وینیِ قرن بیستم تفکیک کرد، امري که مغفول واقع شده و ازعدم آگاهی 
   ویسم منطقی حکایت می کند. یویسم و پوزیتینویسنده در این باب و خلط میان پوزیت

د؛ ورخ یبه چشم م یدر فقرات نقل شده از مقاله، اشتباهات فاحش .»خط غلط، دفتر غلط، امال غلط، انشا غلط« 
 ند؛ چه رسدز ی، سر نمخواندهرا  »یلیفلسفه تحل«  يِواحدرس دو که د یسسانیل ةدور يدانشجو ياز سو که اشتباهاتی

 نیا قراتف گرِیاز پرداختن به  د .کشد یم دكیدانشگاه را  ياستاد نواندارد و ع يپرداز هینظر يدعاکه ا یبه کس
  رسوا، به مصداق:  ۀمقال

  فــــــــــیمطرب شر يغزل را ا نیا یباق
  سان همی شمار که زینسانم آرزوست زین

  
ب خسروپناه جنا عمیق یِو فلسف یاز فلسفه پژوهان داخل کشور، به فقر علم يریدانم کث یم کیرم.  نگذ یدر م   

و مستظهر  یسایس تینوشته اند؛ اما به سبب موقع سطور نیا ةنگارند يبرا یواقف اند و بدان اذعان دارند، چنان که برخ
بسنده  ، صرفا به گفتن آنها در خلوتت و فناوريا، تحقیقخارج از وزارت علوم ينهادها یِبانیخسروپناه به پشت بودنِ

  راز آنرا  در جلوت و علن ندارند. کرده و جرات اب
ات به حال مؤسس ستیخون گر دیبا که می گفتم، با خود »شرق«پس از خواندنِ مقاالت منتشر شده در روزنامۀ 

 استیدر س هک کم مایگانی؛ ارندآنرا بر عهده د تیریخسروپناه مدعبدالحسین  که امثالاي  دولتی فلسفیِ یپژوهش

                                                             
  :ن نمونه نگاه کنید بهبراي آشنایی با تاریخ فلسفه تحلیلی، به عنوا  1.

. 96چ اند اس، شهریور ا، لندن، نشر در باب فلسفه تحلیلی: با محوریت ویتگنشتاینسروش دباغ،   

2. Logical Positivism 

3. Verifiability principle 

4. Scientific Worldview 
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 نیپناه ایمظلوم و ب انیکنند و به دانشجو یم ینیش آفرقو ن 1دارند تیمدخل کشور یآموزش عال یرسم يها يارذگ
  .کنند یم سیتدر» فلسفه«به اصطالح ، مرز و بوم

»  یرانمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ا« ریاست مسند بر و تکیه زدنش  طنز روزگاراست؛ کسی که منصوب شدن
رشد خود در عرصۀ فرهنگ را مدیون  ، فردي کهما سیاسی بودتماامري در دوران ریاست جمهوري احمدي نژاد، 

ا به سیاسی ر خود اهالی سیاست و نیروهاي امنیتی است؛ وقتی با انتقادات علمیِ  جدي اهل نظر مواجه می شود، منتقدان
ر د رفو کند؛ اماجبران و را خسروپناه  و تحلیلیِ شگردي که قرار است قلت بضاعت علمی 2؛کاري متهم می کند

   نمی آید:و به کار فروبستۀ ادلی را نمی رباید و ترازوي تحقیق وزنی ندارد و 
  

  میجاهالن سرور شدستند و  زب
  مـیدر گل دهیعاقالن سرها کش

  نـیامام المتق يکن ا روان نیه
  نـیقیرا تا  شگانیاند الیخ نیا

                                                             
، »یسم دینیبضاعت فلسفی و پلورال« دیران است. چند سال قبل در نوشتار از این سنخ مهم  »فرهنگ و اندیشه اسالمی«صادقی رشاد، رئیس پژوهشگاه  علی اکبر. 1

  :پرداختم. نگاه کنید به» پلورالیسم دینی«به سخنان نانسجیده و سطحیِ ایشان دربارة 
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   .در باب فلسفه تحلیلی: با محوریت ویتگنشتاین : سروش دباغ، در اکنون

 :در »شرق« به مقاالت انتقادي اخیرِ منتشر شده در روزنامۀ اش خسروپناه در کانال تلگرامیعبدالحسین به عنوان نمونه، نگاه کنید به پاسخ  .2
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