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گزارش تكميلي »ايران« از همايش همدلي 
اديان توحيدي

ضیافتی برای گفت وگوی ادیان

تقارن دو میالد مس�عود نبي اكرم مس�لمین، 
حضرت محمد)ص( با حضرت مسیح)ع( فرصتی 
شد تا 14 بهمن  ماه، سالن همایش هاي كتابخانه 
مل�ي ایران، صحنه اي براي به نمایش گذاش�تن 
وح�دت و همدلي میان اقوام و اقلیت هاي دیني 
ش�ود و با وجود تنوع و كثرت بسیار، همه را در 
محفلي دوستانه گرد هم آورد. آنچه بیش از همه 
در این نشست جلوه گري مي كرد، تأكید مكرر بر 
مشتركات ملي با پخش كلیپ ها و سرودهایي بود 
كه پیوسته ضرورت این وحدت را گوشزد مي كرد 
و ابع�ادي از این همدلي را به تصویر می کش�ید. 
ای�ران همواره در ط�ول تاریخ مهد تنوع و تكثر 
شناخته شده  است و ایرانیان از دوره باستان تا به 
امروز این همزیستي را تمرین كرده اند و هیچگاه 
این تنوع عاملي براي گسست در جامعه ایراني 
نبوده  است. این ضیافت هم که برای گفت وگوی 
میان ادیان برپا شده بود نشانی از همدلی ادیان 

توحیدی در پهنه ایران اسالمی داشت.
در ابتداي اين نشست نخست آيه 13 سوره حجرات:  
»َيا َأيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُك��مْ ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم 
ِ أَْتَقاُكْم  ِإنَّ  ُش��ُعوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
اللََّ َعِلی��مٌ َخِبیٌر« تالوت ش��د تا تأکی��د قرآن کريم بر 
»اصل تنوع« را متذکر شوند. اين در حالي است كه در 
ادامه از طرف جامعه مسیحي كشور نیز باب 10 تا 24 
کتاب رومیان از عهد جديد تالوت شد كه اتفاقًا آزادي، 
صل��ح، همدلي، محبت و معنوي��ت از محورهاي اصلي 

مورد تأكید در اين آيات بود. 
س�ید رضا صالحي امیري، رئیس كتابخانه ملي 
ايران كه در كنار دس��تیار ويژه رياس��ت جمهوري در 
امور اق��وام و اقلیت هاي دين��ي، میزباني اين همايش 
را بر عهده داش��ت، نخست براي خوشامدگويي پشت 
تريبون حاضر ش��د. او كه بیش از 10 سال در رابطه با 
اقوام و اقلیت هاي ديني در ايران مطالعه داش��ته است 
و كتاب هاي��ي همچون »مديري��ت منازعات قومی در 
ايران« و »انسجام ملی و تنوع فرهنگی« را در كارنامه 
خ��ود دارد، در س��خنراني خ��ود بیش از ه��ر چیز بر 
ضرورت انس��جام ارگانیكي )پذيرش اصل تنوع و تكثر 
در عین وحدت( براي بقاي جامعه ايراني تأكید كرد و 
میزان اعتماد اجتماعي اقوام و اقلیت هاي ديني نسبت 
به نظام و دولت، س��طح مشاركت سیاسي و اجتماعي 
آنها و همچنین میزان س��ازگاري اجتماعي  ش��ان را از 
نمودهاي عیني اين انس��جام دانس��ت. او معتقد است 
مادامي مي توان از انس��جام در جامعه ايراني حرف زد 

كه حضور اين سه مؤلفه را در جامعه شاهد باشیم. 
پس از صالحي امیري، اسقف اعظم رمزی گرمو، 
رهبر اعظم کلیس��ای آش��وری کلدانی به س��خنراني 
پرداخت. وي تقارن تولد عیسی  بن مريم)ع( با تولد نبی 
اکرم مس��لمانان محمد مصطفی)ص( را نشانه ای برای 
پیروان اين دو دين توحیدی تلقی کرد تا به ش��ناختی 
عمیق تر از يکديگر مبادرت ورزند و از  اصول مشترک 

میان پیام اين دو دين بهره ببرند.
وی  همچنی��ن تأکید ک��رد امروز دي��ن در برخی 
مناطق به ابزاری برای سیاستمداران بدل شده که اين 
امر خود پديده ای منفی است. از اين رو معتقد است که 
تقارن اين دو میالد بايد فرصتی برای پاک نگه داشتن 

ساحت دين از آلودگی ها باشد.
موبد پدرام س�روش پور، عض��و انجمن موبدان 
زرتش��تي ايران نیز از س��وي جامعه زرتشتي كشور به 
ايراد س��خنراني پرداخت. او ضمن تأيید سخنراني هاي 
پیش��ین از بروز جنايت هايي كه ام��روز به نام دين در 
سطح جهان رخ مي دهد ابراز نگراني كرد و معتقد است 
تمام پیامبران، حقیقت الهي را  به همراه داش��ته اند و 
اين ما هس��تیم كه در گذر زمان از اين حقیقت فاصله 
گرفته ايم. از اين رو به زعم او، هم انديشي و گفت وگوي 

اديان مي تواند آنها را به اين حقیقت نزديك كند. 
سروش پور همچنین ضمن تأكید بر يكتاپرستي به 
دو اصل كلي و ثابِت ديگر در همه اديان اش��اره كرد و 
اين دو اصل را »خردگرايي« و »راستي جويي« برشمرد 
و در اين رابطه گفت: اين دو مؤلفه باعث ش��كل گیري 

نوانديشي و پیشرفت در جوامع ديني است. 
در ادامه، خاخام یونس حمامي الله زار، نماينده 
جامعه كلیمیان تهران نیز بر ضرورت انسجام و وحدت 
می��ان اديان تأكید نهاد و »وحدت میان اديان« را قول 
خداوند دانست كه سرانجام انسان ها  را به آن وعده داده  
است. از اين رو، وي نیز شناخت اديان از يکديگر براي 
رسیدن به وحدت را ضروری دانست و الزمه اين امر را 
گفت  وگوي میان ديني  برشمرد و گفت: از راه جنگ و 

اختالف، شناختي حاصل نمي شود. 
اسقف اعظم سركیس�یان، رهبر مذهبي ارامنه 
تهران و ش��مال ايران نیز رس��الت ادي��ان توحیدي را 
ش��ناخت بدون توهین دانس��ت و معتقد اس��ت ايران 
ب��ا توجه به فرصت هاي ديني و قوم��ي، بايد به الگوي 

همزيستي میان اديان مختلف بدل شود. 
در ادام��ه رهبر مذهبي صائبی��ن مندايي، گنزورا 
نج�اح محیل�ي در رابطه ب��ا دين صائبی��ن مندايي 
توضیحات��ي ارائ��ه كرد و همچون ديگر س��خنرانان بر 
ضرورت وحدت میان اديان در جامعه تأكید نهاد. پس 
از وي مهندس عبدالسالم بزرگ زاده نیز متني منظوم 

را به زبان بلوچي ارائه كرد.
اي��ن  نشس��ت در حال��ي ب��ه پاي��ان رس��ید كه 
حجت االس�الم علي یونس�ي ك��ه برگ��زاري اين 
هماي��ش را عهده دار ش��ده  بود با اس��تناد به س��خن 
بنیانگذار جمهوري اس��المي: »ايران مال همه اس��ت. 
توحید مذهب همه اس��ت و ما امت واحده هس��تیم« 
هدف از برگزاري اين نشس��ت را ضرورت برابري همه 

اقوام و اقلیت ها در جامعه عنوان كرد.

ويژگی های تاريخ نگاری »هايدن وايت« 

تاریخ نگاری  با چاشنی ادبی
چرا هيچ مورخی نمی تواند »بيطرفانه« تاريخ بنويسد؟

»های�دن وای�ت« از متفك�ران و نظریه پ�ردازان معاصري اس�ت كه 
دیدگاه ه�اي قابل تأمل�ي در رابطه با ارتب�اط »تاریخ«، »زب�ان مورخ« و 
»واقعیت تاریخی« دارد. به زعم او، یک مورخ هیچگاه نمي تواند از محیط 
خود ش�ناختي بي واسطه داشته  باش�د و خواه ناخواه از فضاي گفتماني 
كه در آن قرار دارد، متأثر می شود.  وایت برای تاریخ نگاری نه تنها حوزه 
»مطالع�ات تاریخ«، بلکه حوزه »مطالعات ادب�ی« و »مطالعات فرهنگی« 
را نی�ز مح�ل توجه ق�رار مي دهد و ای�ن رویکرد، وجه ممی�ز او از دیگر 
تاریخ نگاران اس�ت. دیدگاه های او درباره »متن بودگِی تاریخ« را می توان 
نوعی روایت داس�تانِی رمان گونه تعبیر کرد ك�ه نظریه های او را فراتر از 
رش�ته تاریخ، ب�ه نظریه های پسامدرنیس�تی ادبیات نی�ز پیوند مي  زند. 
نظری�ه »فراتاریخ« او كه به نوعي رویكردي میان رش�ته اي بین »تاریخ« 
و »نق�د ادبی« دارد، گواهي بر این مدعاس�ت.  چن�دي پیش،7 دي ماه، 
 نشس�ت »بررسی آثار هایدن وایت« به همت گروه تاریخ و همکاری های 
میان رشته ای پژوهشکده تاریخ اسالم جهت بررسي آراي این اندیشمند 
برگزار شد كه در این هم اندیشی  دکتر سیدهاشم آقاجری، دکتر حسین 
پاینده و دکتر حسینعلی نوذری درباره دیدگاه های این اندیشمند و شیوه 

تاریخ نگاری او سخنرانی کردند. 

حقایق تاریخی »برساخته« مورخان است ë 
دكتر حسین پاینده، استاد نقد ادبي دانشگاه 
عالمه طباطبايي، هايدن وايت را صاحب تفکری 
التقاطی دانست و آبشخور فکری او را به متفکرانی 
چون ويک��و، هگل، فوکو و دريدا نس��بت داد. به 
عقیده او، دستاورد اصلی هايدن وايت درآمیختن 
تاريخ نگاری با نظريه ادبی به منظور فراهم آوردن 
زمین��ه جامعی ب��رای ادراک رواي��ِی جنبه های 
تاريخی، اجتماعی و فرهنگی جهان پیرامون مان 
است. به زعم پاينده، اگر بخواهیم طرحی کلی از 
آراي وايت در باب تاريخ و تاريخ نگاری به دس��ت 

دهیم، بايد سه رکن اساسی در انديشه او را مدنظر داشته  باشیم:
1.  »واقعی��ت« را می توان نوعی »متن« محس��وب ک��رد. از اين  رو، همان 
راهبردهايی که برای »تفس��یر متون« به کار می بري��م در »فهم واقعیت« نیز 

کاربردپذيرند.
 ٢. »واقعیت« همواره ماهیتی »برس��اخته« دارد. اگر گفتمان را چارچوبی 
ب��رای فهم و تفس��یر جهان پیرامون بدانیم، آنگاه باي��د گفت هر آنچه واقعیت 
پنداش��ته می شود صرفًا تفسیری گفتمانی اس��ت که ذهن سوژه به اُبژه الصاق 

می کند. 
٣.  »معرف��ت تاريخی« ماهیتی گفتمانی دارد. اگر معرفت از ذهن س��وژه 
حاصل می آيد و هیچ ذهنی عاری از ش��الوده های گفتمانی نیست، بنابراين هر 
معرفتی به تاريخ گذش��ته، قطعًا واجد س��ويه های گفتمانی خواهد بود. تاريخ 
گذشته، نه در خأل بلکه در چارچوب های ذهنی تاريخ نگاران نوشته می شود و به 
همین سبب معرفتی که تاريخ نگاران از گذشته به دست می دهند، با گفتمانی 
که آگاهانه يا اغلب ناخودآگاهانه تحت سلطه اش هستند، درمی آمیزد. از اينجا 

می توان نتیجه گرفت که هیچ مورخی نمی تواند »بیطرفانه« تاريخ بنويسد.
 از اي��ن رو، پاينده چنین نتیجه مي گیرد ك��ه به زعم وايت، تاريخ نگاران به 
حقايق تاريخی دسترس��ی ندارند و هیچ مقدار پژوهش تاريخ نگارانه نمی تواند 
چنین دسترسی ای را به طور مستقیم يا کامل امکان پذير کند، بلکه اين حقايق 
توسط آنان »برساخته« می ش��ود. به اعتقاد او، »حقیقت تاريخی عبارت است 
از واقعه ای که تاريخ نگار به شکلی روايی توصیف می کند و لذا همیشه ماهیتی 

کاماًل زبانی دارد.« 

 ë مفهوم »تخیل تاریخی« در شیوه تاریخ نگاری هایدن وایت
دكتر حسینعلي نوذري، پژوهشگر تاريخ 
و علوم سیاسي دانش��گاه آزاد اسالمي به نقش 
و جايگاه انكارناپذير هاي��دن وايت در منازعات 
تاريخی و سهم او در بسط گفتمان تاريخی اشاره 
کرد. او برخالف نظر منتقداني که مفهوم »تخیل 
تاريخی« را ابداع هايدن وايت می دانند، معتقد 
است او از مفهومي كه در دهه 1٩30 سی رايت 
میلز، جامعه شناس انتقادی، تحت  عنوان »تخیل 
جامعه شناس��ی« مطرح مي كن��د، گرته برداري 
كرده  اس��ت. وايت همان تعاري��ف، كاركردها و 
كاروي ژه هايي را براي »تخی��ل تاريخي« عنوان 

مي كند که میلز برای »تخیل جامعه شناسي« برمي شمارد. 
به زعم او، مفهوم »تخیل تاريخی« عبارت است از آگاهی صريح و روشن از 
مناسبات بین تجربه شخصی و تاريخ، يا کاربرد انديشه تخیلی در جريان پرسش 
 و  پاسخ به مسائل تاريخی. مورخی که از تعبیر يا مقوله »تخیل تاريخی« استفاده 
می کند خود را دور از مس��یرهای معمول زندگی روزمره احس��اس می کند. در 
واقع تخیل تاريخی همانند تخیل جامعه شناسی مبّین قابلیت هاي معیني است 
كه به مورخ امکان می دهد در همان حال که در بطن وقايع و مناسبات زندگي 
روزمره قرار دارد،  براي تبیین آنها خود را از وقايعي جدا كند كه موضوع تحلیل 
او اس��ت. اينجا ته مانده اي از پوزيتیويس��م مشاهده مي شود. از نظر وايت مورخ 
جاي��ي بیرون از وقايع تاريخي قرار مي گی��رد تا مبادا جهت گیري ها، هنجارها، 
قضاوت ها و ارزش هايي كه بدان پايبند است در تحلیل و نتیجه گیري تاريخي 

او تأثیر بگذارد.
مورخی که رابطه »عقل« و »خیال« را در تاریخ نگاری از بین می برد ë 

دكتر سید هاش�م آقاجري، استاد تاريخ 
دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است هايدن وايت 
همواره به تاريخ فکر عالقه مند  اس��ت و رد پاي 
اي��ن تعلق خاطر را مي توان تا نخس��تین آثار او 
دنبال كرد و در اين راس��تا، كتاب »فراتاريخ« او 

را »تاريخ آگاهِی تاريخی« معرفی کرد.
به زعم او، مسأله هايدن وايت مسأله »انتخاب 
آگاهی و آگاهی انتخاب« است. او در »فراتاريخ« 
از تقابل ه��ا می گريزد و به تداوم مي انديش��د. او 
برخ��الف پوزيتیويس��ت ها که بی��ن عینیت و 
ذهنی��ت، جهان و کلمه، واقعی��ت و ايده تقابل 

مي گذارند، برای صورت بندي ايده تداوم، روابط جزء و کل را تابع روابط تقابلی 
می کند. وايت به اي��ن علت صنايع ادبی را در کار تاريخ نگار دخیل مي داند که 
بتواند رابطه »عقل« و »خیال« را از بین ببرد؛ رابطه اي که در سنت رمانتیسم 
آلمان و ايده آلیس��م قرن نوزدهمی و پوزيتیويس��م عصر روشنگری مقابل هم 

قرار داشتند. 
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  آرزو عباسي

نقد و نظر

 علیرضاشیرازینژاد

بس�ختی می توان ادعا کرد که در سال گذشته میالدی، بهترین کتاب های 
حوزه اندیشه کدام بوده اند. مثل این است که بگوییم پاک ترین آب از میان 
رودها و دریاها و اقیانوس ها در کدام نقطه زمین واقع شده است! کتاب های 
اندیشه ای مخاطبان خاص دارند، یک نفر چاپ کتابی درباره »هستی شناسانه 
فیزیک کوانتومی« را انتظار می کشد و دیگری »نظریه های آموزش فلسفه 
برای کودکان« را مهم می داند. خالصه در عرصه ای ورود کرده ایم که به قول 
باباطاهر متاعش بی مشتری نیست و همه مدعی  هستند! اما در سال ٢015 
کتاب هایی چاپ ش�دند که هم از سوی اهالی کتابخوان رسانه های خارجی 
مورد توصیه واقع شدند هم در فروش خوش اقبال بوده اند. در این نوشتار، 

منتخب�ی از چند کتاب محبوب در حوزه اندیش�ه را که در س�ال ٢015 به 
زبان انگلیس�ی چاپ شده اند گزارش خواهیم کرد البته منبع اطالعاتی ما 
فروشگاه های خاص راسته خیابان انقالب و کریم خان یا شهرکتاب نبوده بلکه 
)با ابتکار عمل!( از گوگل پرسیدیم غربی ها کدام کتاب های فلسفه و اندیشه 
را در س�ال ٢015 بیش�تر خوانده اند، او هم با ارجاع به چند س�ایت )پایگاه 
اینترنتی( خوب )مانند »آمازون« و »نیویورک تایمز« و »ان.بی.فیلوسوفی«(، 
م�ا را کمابی�ش راهنمایی کرد! اینکه تا چه ح�د انتخاب های ما به واقعیت 
نزدیک  هستند، پاسخش را باید از تاریخ شنید ولی مطمئنیم این کتاب ها در 

پیشبرد اندیشه و ارتقای تعاطی اندیشه ها مؤثر خواهند افتاد. 

گـــــزارش

 مهسارمضاني

ما چگونه موجوداتی هستیم ë 
  What Kind of Creatures Are We ?

اين روزها همه دنبال سیاستند، 
همان طور که سیاست به دنبال ما 
اس��ت اما دو هفته به پايان س��ال 
میالدی نمانده بود که انديش��مند 
صاحب نام و فیلسوف معروف زمانه 
ما، نوام چامسکی از آخرين کتاب 
انديشه سیاسی خود با عنوان »ما 
چگونه موجوداتی هستیم؟«  پرده 
برداش��ت. البت��ه او در اين کتاب 
اسراری را هويدا نکرده است بلکه به 
چیستی »زبان« که ابزار اصلی کار 

سیاست نیز هست، می پردازد.  بنابراين پر واضح است که اهالی انديشه هنگام مواجهه با کتاب 
تازه انتشار يافته يکی از پايه گذاران علوم شناختی، زبان شناسی مدرن و يکی از نظريه پردازان 
مطرح سیاس��ی جهان، نمی توانند ج��ای آن را در کتابخانه خود خالی بگذارن��د.  »آورام نوام 
چامسکی« 87 ساله با زبانی سلیس، واضح و دقیق، شرح و بسط 50 سال کار علمی در مطالعه 
زبان را در اين کتاب روايت می کند. بر همین اس��اس اگر می خواهید بدانید که چه رابطه ای 
میان زبان و انديش��ه وجود دارد، مبانی بیولوژيکی زبان چیس��ت و در نقد نظريه های مطرح 
اجتماعی و ارتباطی زبان چه می توان گفت، خواندن اين کتاب را از دست ندهید. نتايج علمی 
چامسکی در اين اثر که توسط انتشارات »دانشگاه کلمبیای امريکا« به چاپ رسیده است، ما را 
در شناسايی »محدوديت های ظرفیت علوم شناختی« در انسان و پاسخ به اين سؤال که »ذهن« 
انسان واقعًا چه مسائلی را می تواند در »تاريخ علم«، »تفکرات فلسفی« و »فهم جاری« مورد 
بررسی قرار دهد، ياری می رساند. پیوند »ذهن« و »زبان« با »سیاست« و »اجتماع« کاری است 
که امروز از دست چامسکی بر می آيد و او در دفتر مکتوب تازه چاپ شده اش به طور تمام قد 
از »سوسیالیسم آزاد« پشتیبانی می کند؛ مفهومی که ريشه هايش در انديشه های جان ديويی 
)فیلسوف و روانشناس امريکايی( وجود دارد و تا حدی هم با آراي مارکس و استوارت میل در 
ارتباط است.  نشريه »نیچر« در شماره پايانی سال 2015 خود نیز به معرفی اين کتاب که در 

حوزه »علوم شناختی«، »زبان« و »فلسفه سیاسی« به انتشار رسیده است، پرداخت.

 ë پس شما هم در انظار عمومی شرمنده شده اید!
 So You’ve Been Publicly Shamed

 »پس شما هم در انظار عمومی 
شرمنده ش��ده ايد!« نهمین کتاب 
 )Jon Ronson( »جان رانس��ن«
روزنامه نگار ُپرکار و خستگی ناپذير 
اهل ولِز بريتانیا است که کتاب های 
پرفروش��ی در کارنامه نويسندگی 
خ��ود دارد.  او که از روزنامه نگاران 
سرش��ناس س��بک گونزو )سبکی 
که در آن محتوا و اطالعات خبری 
ب��دون جانب��داری و اغراض خاص 
منتشر می شوند( اين بار عزم خود 

را جزم کرده و با س��فر به دور دنیا گفت وگوهايی را تدارک ديده است که مصاحبه شوندگانش 
ب��ا شرمس��اری در مقابل عموم ل��ب به اعتراف درب��اره اعمال غیراخالقی خويش گش��وده اند.  
تحلیل های جذاب »رانِس��ن« در اين کتاب سبب شده اس��ت تا کتابش براساس رأی 122٩8 
نفر در نظرس��نجی پايگاه اينترنتی goodreads  نمره 3/٩ از 5 را کس��ب کند و در فهرست 
پرفروش ترين های س��ال فروشگاه اينترنتی»آمازون« نیز قرار بگیرد. به طور کلی تأمل در باب 
مسائل اجتماعی-اخالقی حوزه تکنولوژی از مقوله های مورد عالقه »رانسن« است و او در اين 
کتاب به بررس��ی تأثیر عصر اطالعات بر »کوچک شماری های عمومی« افراد می پردازد. آنچه 
 به زعم وی اهمیت دارد نوع موضعی اس��ت که انس��ان مدرن در برخورد با »اعتراف کنندگان«

 برمی گزيند.  راحت تر بگويیم، ما وقتی کسی اعتراف می کند )مثاًل فالن لطیفه را در بین دوستان 
درباره ما گفته است، يا استاد دانشگاهی از سرقت علمی خود پرده برمی دارد( چنان خشمگینانه 
و خشن و به دور از اخالق با وی رفتار می کنیم که گويی اشک »شرم« وی در مقابل ما بی ارزش 
و ناچیز است!  مناسبات ما در عصر اينترنت )بخصوص در شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر( در 
قبال شرمندگی افراد نه تنها مترقی تر نشده اند بلکه گاهی از دوران ماقبل تجدد هم وقیحانه تر  
هس��تند.  آنچه »رانسن« در اين کتاب نتیجه گرفته است، بیانگر استفاده ابزاری از »شرم« در 
جامعه مدرن برای کنترل افراد است. از اين رو اثری قابل تأمل در حوزه »فلسفه اخالق« است که 

بی شک می تواند برای عالقه مندان به مباحث روانشناسی مدرن نیز مفید واقع شود. 
اسطوره شهود  ë 

The Myth of the Intuitive
کتاب »اس��طوره ش��هود« 
امی��ل  »َمک��س  نوش��ته 
 Max Emil  - دوي��چ 
مرتفع کنن��ده   »Deutsch
پ��اره ای از نیازه��ای درون��ی 
علم دوست���ان است. می دانیم 
ک��ه در فلس��فه معاصر جدال 
فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان 
تجربی در رأس مس��ائل قرار 
گرفته است. »فلسفه تحلیلی« 

ب��ر پايه منطق ش��هودی و متدولوژی مبتنی بر رياضیات اس��توار اس��ت، در حالی که 
»فلس��فه تجربی« به آمار و نظرسنجی و درک مردم تکیه دارد. تجربی ها ادعا دارند که 
»درک شهودی« فالس��فه بر حسب نژاد و موقعیت جغرافیايی و شرايط زندگی، متغیر 
اس��ت و رويکرد فیلسوفان فلسفه تحلیلی رو به فنا است. اما در اين کتاب، »دويچ« که 
رياست گروه فلس��فه دانشگاه هنگ کنگ را به عهده دارد، با نقد منابع منتقدان فلسفه 
تجربی، دفاعی تمام قد از فلسفه تحلیلی ارائه کرده است و نشان می دهد که اين دسته 

از فالسفه نسبت به فیلسوفان تجربی بسیار کمتر در آرای خود تجديدنظر می کنند. 
وی با طرح بحث در موضوعاتی نظیر رد روش افالطونی )باور راستین توجیه پذير – 
Justified True Belief( توس��ط ادموند گیته )فیلسوف آمريکايی(، اظهارات سول 
کريپکی )فیلسوف آمريکايی( درباره گودل، و مسائل و ادعاهای متافلسفه ای، فیلسوفان 
تجربی را به چالش می کش��د و عنوان می کند که آنها به جای »ش��هود« بر »استنتاج« 
تکیه می کنند. اين کتاب که توس��ط انتشارات دانشگاه MIT به چاپ رسیده است، در 
زمره آثار ارزش��مندی قرار می گیرد که به نظر می رس��د در جهت دهی فکری فیلسوفان 

معاصر مؤثر خواهند افتاد.

بازسازی واقعیت: مدل ها، ریاضیات و شبیه سازی ë 
 Reconstruction Reality: Models, Mathematics, and Simulations 
اين هم يک مثال نقض )شايد هم پاسخی نغز( در رد خرافه انديشی عزيزانی که ادعا 

می کنند، خانم ها میانه  خوبی با 
فلسفه ندارند. در اين کتاب که 
توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ 
رس��یده اس��ت، دکتر مارگارت 
 Margaret( موريس��ون 
Morrison( ب��ه س��ؤاالتی در 
باب شأن روش شناسی و ماهیت 
»مدلس��ازی« و »شبیه سازی«، 
مس��ائل معرفت ش��ناختی آنها، 
و کارايی ش��ان در علوم پاس��خ 

می دهد. 
اين استاد گروه فلسفه دانشگاه تورنتو که در زمینه فلسفه علم، تاريخ فیزيک، کانت 
و دکارت مطالعات گس��ترده ای دارد، معتقد اس��ت که در فرآيند اس��تدالل بايستی از 
»قانون« به »مدل« و س��پس به »واقعیت« رس��ید.کتاب وی پنجره ای در حوزه فلسفه 
علم به س��وی عالقه مندان گشوده است که بیانگر چگونگی کاربرد شبیه  سازی  رايانه ای 
به عنوان روش��ی برای اندازه گیری های تجربی است، و از اين طريق سطح درک ما را از 

فیزيک جهان ارتقا می بخشد.
 در نوش��تار موريس��ون وقتی می خوانیم چگونه صورت گرايی رياضیات بر داده های 
فیزيکی تکیه می کند، يا نقش مدل های ذهنی در علوم چیست و می بینیم که وی چگونه 
با رد نظريه ها و مباحث سنتی پیرامون وجه تمايز میان »تجربه« و »شبیه سازی«، ما را 
به بازنگری نسبت به رابطه میان مدل ها و واقعیت فرا می خواند، بايد اعتراف کنیم که با 
يک پديده »آوانگارد« در انديشه علم و فناوری مواجه شده ايم؛ همان طور که »َبس ون 
فراس��ن« )فیلسوف پرآوازه دانشگاه ايالتی س��ان فرانسیسکو( از آن به عنوان يک منبع 

اصلی در فلسفه علم ياد می کند.

خواننده تمام عیار: فلسفه مدرن در ë 1٣٣ گفتار فلسفی 
The Stone Reader: Modern Philosophy in 133 Arguments

ک��ه  ب��ود   2010 س��ال 
 Peter  – کاتاپان��و  »پیت��ر 
دبی��ران  )از   »Catapano
ارش��د گ��روه انديش��ه روزنامه 
ب��ه  همراه  تايم��ز(  نیوي��ورک 
 Simon کريچلی-  »سايمون 
)فیلس��وف   »Critchley
از صاحب نظ��ران  انگلیس��ی و 
»تمام  س��تون  قاره ای(  فلسفه 
را   »The Stone– عی��ار 
ب��ر پاي��گاه اينترنت��ی روزنامه 

نیويورک تايمز قرار دادند.
 آمار نش��ان م��ی داد که میلیون ه��ا نفر ج��ذب مقاله های وي��ژه و بحث های نوينی 
می ش��دند ک��ه حديث زندگ��ی متجدد را ب��ه زيبايی رواي��ت می کردند. مس��ائلی که 
هم��ه ما دوس��ت داريم درباره ش��ان بیش��تر بدانیم، مثالًَ آي��ا اس��تفاده از هواپیماهای 
ب��دون سرنش��ین نظامی، ام��ری اخالقی اس��ت؟ در جهانی که به نظر می رس��د تحت 

کنت��رل عل��م و تکنی��ک ق��رار دارد، آيا جايگاه��ی برای 
 علوم انس��انی باقی مانده اس��ت؟ خطرات اخالق نسبی گرا

 چیست؟
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نام »خواننده تمام عیار« ش��د. پیوند مس��ائل فلسفی عالم 
تجدد با ماهیت علم، اخالق و آگاهی س��بب ش��ده است تا 
کتاب تازه انتش��ار يافته انتش��ارات »لیورايت« در فهرست 
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