ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ
ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮبِ ﭘﺴﺎ ـ رﻧﺴﺎﻧﺲ
اﺷﺘﻐﺎل دارم .ﺷﺨﺼﺎً  ،ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ دورهﻫﺎي درازآﻫﻨﮓ ،ﻓﺮاوان آﻣﻮﺧﺘﻪام و زﯾﺴﺖ ـ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺎن
ﻓﻠﺴﻔﯽام ،ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺧﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎ درﺳﮕﻔﺘﺎرِ »ﻓﻠﺴﻔﻪ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﺘﻘﺪم« و »ﻓﻠﺴﻔﻪ
وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﺘﺎﺧﺮ« آﻏﺎز ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ »روﺷﻨﮕﺮي و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ« رﻓﺘﻢ» .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ« و »ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق« ﭘﺲ از آن در رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دورهﻫﺎي »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺎرد« و »ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﭙﯿﻨﻮزا« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻧﺪ؛ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﯿﻮم« و »ﻓﻠﺴﻔﻪ دﮐﺎرت« رﻓﺘﻢ .ﺳﭙﺲﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ رﻓﺘﻢ و دورهﻫﺎي »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور« و »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﭽﻪ« را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدم؛ اﺧﯿﺮاً »ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﯿﭽﻪ« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻪ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽام
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم در آﯾﻨﺪهاي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﻣﺠﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﺢ ﺷﺪه اﯾﻦ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎ
را در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دورهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﺰده ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ درازا اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺑﻮده؛ ﺳﻔﺮي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب و ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ آﻏﺎز ﺷﺪ و درﻣﻘﺼﺪي از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .روزﮔﺎري ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل درس و ﻣﺸﻖ ﺑﻮدم؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ
ﻓﻠﺴﻔﯽام ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد و در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ،ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ .آن اﯾﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﺎل را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻫﻮاي ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دوراﻧﺴﺎزي ﭼﻮن ﮐﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺎرد،
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور و ﻧﯿﭽﻪ دم زﻧﻢ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺣﺪي آﺛﺎرﺷﺎن را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﯿﺮم .از ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪم ،در اﯾﻦ ﺳﻮي
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ،ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺠﺎل را ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺒﺎن ذﻫﻨﻢ را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ آﮐﻨﺪهام.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻃﯽ ﯾﺎزده
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﻠﺴﻒ ﺟﺪي و ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف و رﻫﮕﺸﺎ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦِ
از دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ /ﻗﺎرهاي اﺳﺖ و ﮔﺸﻮده ﺑﻮدنِ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻗﺎرهاي
و در ﻓﻀﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن و در ﻣﯿﺮاث ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ دﯾﺪه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ و ﻻ ﻏﯿﺮ؛ ﮐﻪ» :زﯾﻦ روش
ﺑﺮ اوج اﻧﻮر ﻣﯽروي«.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪ زودي ،ﺗﺪرﯾﺲِ دوره »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ« را در »ﺑﻨﯿﺎد
ﺳﻬﺮوردي« آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ.

