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تا!'خ خب! : $&شنب*, 22 ش)!'&! 1389ک$ خب! : 84474

ف'لس&فی عل'* فلسف*

حس#ن مصباح#ا! 

نشر کوچک 

3یتر م#سگلد E H(Dieter Misgeld)ستا3 با:نشسته E3نشگاC تو?نتو که 3? ?2:<ا= >غا:ین جنگ ج5انی 123

3? ساU 1938 به 3ن#ا >مدE CستH به گستر<ا= 2س#ع E: موضوعاQ عالق5مند Eست: <رمنوت#کH تئو?=

Hبشر Vبه حقو Xتئو?=<ا= مربو Hفلسفه 2 جامع5شناسی مد?! >لمانی HQ?نکفوEنتقا3= مکتب فرE

مد?ن#ته 2 پرCb2 س#است ?<ای#بخشH 3موکرEسی 2 <ویت<ا= پساملی. 

C?2 3?باE نمایی>E? 3? فلسفه تحت E? 3ساله 3کتر= خو? HستE C3مر بوE3شاگر3 گا f2= که 3? <ایدلبر

«مفا<#م گناC 2 خو3>گا<ی 3? <ستی 2 :ما! <ایدگر 2 مقایسه >! با Eخالق#اQ کانتی» نوشته 2

سم#نا?<ایی با <ابرماl 3? فرEنکفو?E3 Qشته Eست.E =2: <ما! E3 !E?23نشجوی#اj به مسائل س#اسی

Hlبا <ابرما j23?نو 2 >شنای#ا< Cبویژ H=3نتقاE =?ند! تئوEما با خوE .ستE شتهE3 جتماعی توجه خاصیE 2

?فته ?فته عالقهjE به فلسفه کا<ش 2 به تئو?=<ا= Eجتماعی 2 س#اسی EفزEیش یافت.Eین ?2ند با

م5اجر2E Q به کاناE3 2 بویژC تحت تأث#ر فر<نگ مبا?:Eتی Eمریکا= الت#ن 2 سنت پرEگمات#ستی Eمریکا 2

چ5ر<5ا= Eصلی >! یعنی 3یوئی 2 ?2?تی ب#شتر E: پ#ش تکم#ل شد تا جایی که Eمر2: 3یگر مدعی Eست

?E3?نی برخوEستحکا1 چندE :E 3 2 <م?E3 =33عایی که <م مخالفا! :یاE .ند مف#د باشدEکه فلسفه نم#تو

HCقع متن با:نویسی شدE2 ?3 که H3خو sندنی 3? کتاEمقدم5ا= خو :E ن#ست.حس#ن مصباح#ا! پس

23 ?3 Hتو?نتوست CنشگاE3 ?3 Hسم با:نشستگی م#سگلدEسخنا! 2= 3? مر Cیافته 2 ترجمه شد jگستر

فصل U2E کتاHs «3?با?C یک تفکرH یک متفکر: 3یتر م#سگلد E 2صل Eتوپ#ا»E» 2 H: سنت E?2پایی E<م#ت

فلسفه تا E<م#ت س#اسی مسائل 3ن#ا= مد?!»H م#کوشد تصویر= کلی 2 تا حد Eمکا! E2قعی E: :ندگی 2

تحوالQ فکر= م#سگلد E?Eئه 3<د. 

Eندیشمند= که <نو: 3? <فتا3 سالگی ن#ز E: ضرE Q?2نقالs سخن م#گوید E 2ین ضرE? Q?2 مستند به تفکر

فلسفی – س#اسی 2 سنجش عالمانه 2ضع#ت ناعا3النه ج5ا! م#کند. 

فصل E2 ?3 123قع حاصل گفت2گویی با م#سگلد Eست که 3? صدE 3ستخرvE سوEبق فلسفی 2 س#اسی 2

ن#ز نگاC نامعموU 2= به مسائل <ستی Eست.3? فصل سوH1 «تجربه 3لبستگی 2 جدEیی E: گاE3مر:

Qبر مسائل عا1 مرتبط با <رمنوت#ک 2 مقاال C2عال H«محافظ5کا?= 3? س#است H=?فر<#ختگی 3? >مو:گا



2014-07-02, 11:25 PMروزنامه ایران

Page 2 of 2http://old.iran-newspaper.com/HTMLResources/Tools/PrintVersion/?NewsID=newsContent_84474

خاy م#سگلد 3? مو?3 گاE3مر 2 <رمنوت#کH تأک#د 2یژ<ا= بر تفس#ر م#سگلد E: ب#نش س#اسی گاE3مر

شدE Cست. 

فصل چ5ا?1 گفت2گویی Eست با عنوE! «با <ابرماl 2 پرCb2 ناتما1 مد?ن#ته: 3? ضرQ?2 عذ?خوE<ی

فر2تنانه بز?E f?2پا E: ج5ا!» که به بر?سی فلسفه 2 تئو?= Eجتماعی <ابرماl بویژC تئو?= مد?ن#ته

ناتما2E 1 م#پرE ?3 .3:E3ین بخش مسائلی نظ#ر ?یش55ا= تا?یخی مد?ن#تهH مبنا= فلسفی مد?ن#ته یعنی

سوبژکت#ویته که نخست#ن با? توسط <گل مف5ومپرE3:= شدH تقابل مفر2{ یا موجو3 ب#ن |<ن بن#ا3=

Eنسانی 2 نا1 خدE با تک#ه بر تفس#ر= E: کتاs ک#رکگا?3 >23?نو مو?3 توجه 2 بحث قرE? گرفت5اند.?2یا?2یی

:E یت<ا= غ#رغربیE2? Hالتی نظ#ر ج5انشمولی مد?ن#تهEنی با مد?ن#ته 2 به تبع >! سؤEیرE !E2شنفکر?

مد?ن#تهE? Hبطه ب#ن سکوال?یزEس#و! 2 غربگرEییE Hمکا! تفک#ک 2جوC سلط5گرEیانه 2 ?<ای#بخش مد?ن#ته 2

:E =بخش 3یگر !EیرE معی مانندEجو !E2شنفکر? =Eنقد<ا= پستمد?! به مد?ن#ته بر :E C3ستفاE !مکاE ن#ز

Eین گفت2گوست.«مبا?:QE حقوV بشر=: کرEمت EنسانیH ج5انی شد! 2 عدEلت ج5انی» 2 «تجربه

s23 فصل پایانی کتا !Eعنو H«Cگفت2گو با جا! 2 ج5ا! ستمدید Q?2ای#بخش: 3? ضر>? Qل5#اE 2 مریکاE

«3یتر م#سگلد: ف#لسوفی عل#ه فلسفه»Eند که مباحثی چو! حقوV بشرH ج5ان#شد! 2 ن5ضت<ا= «ضد

?Eندیشه م#سگلد مو?3 بر?سی قرE ?3 E? ایی بخش>? Qل5#اE 2 گفت2گو= ب#نفر<نگ<ا H«!ج5انی شد

:E =خالص5ا H3 که شامل مقدمه مجموعه?E3 نگل#سیE !مچن#ن ضم#م5ا= به :با> sین کتاE.م#د<ند

کتاs 2 گزید<ا= E: کتابشناسی م#سگلد Eست.
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