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 1از راسل تا راتلج ؛فرَ شَاز فروغی تا 

 تاریخ فلسفه غرب در ایران هایکتابو ترجمۀ  تألیفمروری بر 

 (تاریخ فلسفه راتلجاز مجموعۀ به بهانه انتشار جلدهای پنجم و ششم )

 2ایری توماج موسی

غرب  ین کتاب فلسفهترو جامع ترینتا آغاز دهۀ نود، به مدت سی سال، تاریخ فلسفۀ کاپلستون مفصلشمسی از اوایل دهۀ شصت 

: تاریخ فلسفه راتلج. یکی از ی جدی برای آن پا به میدان گذاشتآمد تا اینکه از چند سال اخیر رقیببه شمار می به زبان فارسی

ر کتب اهای تاریخ فلسفه غرب که از قضا همزمان توسط دو ناشر در حال عرضه به بازترین و معتبرترین و روزآمدترین مجموعهمفصل

ا اند. آخرین آنهرا منتشر کرده یده جلد ۀمجموعاین حکمت. هر دو ناشر تاکنون شش مجلد از  فلسفی است: نشر چشمه و انتشارات

انه ضمن بررسی این است که در سال جاری به بازار آمد. به این بهو جلد ششم نشر حکمت جلدهای پنجم و ششم نشر چشمه 

 .را مرور کردیم و ترجمۀ تاریخ فلسفۀ غرب در ایران تألیفیآثار شاخص ، مجموعه

های تاریخ فلسفه غرب است در ده مجلد که انتشار ترین و معتبرترین مجموعهیکی از مفصل 3تاریخ فلسفه راتلج

تاریخ فلسفه غرب را به ترتیب  بررسی تفصیلیبه پایان رسیده است. این مجموعه  1997آغاز و در  1993آن از 

هر جلد به دوره یا جریانی از کند. ارائه می تا عصر حاضر،سرآغازهای آن در قرن ششم پیش از میالد  زمانی، از

که  طور همانشود اما های مهم و بزرگ فلسفی را شامل میتاریخ فلسفه اختصاص یافته است. کتاب تمام جریان

 بیشترین»اند آورده بر جلد یک سرویراستاران مجموعه )جی. اچ. آر. پارکینسون و اس. جی. شَنکر( در مقدمۀ خود

( اما 12)حکمت، « شوند.فضا به کسانی اختصاص دارد که، براساس اجماع عمومی، فیلسوفان بزرگ شمرده می

ه تا این مجموعه دست کم اطالعات اساسی را در مورد و تالش شد اندنیفتادهفیلسوفانِ با اهمیت کمتر نیز از قلم 

ست. اتوسط گروهی از نویسندگان آن  تألیفویژگی بارز این مجموعه تمام فیلسوفان مهم گذشته و حال ارائه کند. 

ای شته شده است. همچنین هر جلد ویراستار جداگانهوسط یک متخصص شاخص در آن موضوع نگات هر فصل

 دستهبعلمی روزگار آنها و عوامل موثر بر اندیشۀ فلسفی  -ی از فیلسوفان در بستر فرهنگیسعی شده تصویردارد. 

ای عالوه بر متخصصان، خوانندگان عام نیز مخاطب کتاب فرض شده، سعی شده مطالب به شیوه ازآنجاکهداده شود. 

ی تعبیه شده است. همچنین آغاز هر نامه فنیک واژه این امر در پایان هر مجلدارائه شوند و برای تسهیل  فهمقابل

                                                           
 .است شده منتشر نشریه آن 14 شماره در و تالیف 1395 سال در کتاب شهر ماهنامه سفارش به مقاله این 1
 mtoumajiri@gmail.comو پژوهشگر در حوزه علم، فلسفه و آموزش، نویسنده  2
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را در چهار موضوع فلسفه، دورۀ مورد بحث وقایع تاریخی  ترینمهماست که  گاه شماریجدول یک جلد دارای 

 دین و سیاست خالصه کرده است.علم و فناوری، هنرها و 

توسط نشر چشمه  1390در سال )از آغاز تا افالطون( نخستین بار « تاریخ فلسفۀ راتلج»مجموعه  مجلد ازاولین 

با ترجمۀ حسن مرتضوی منتشر شد. مجلد دوم )از ارسطو تا آگوستین( را نیز نشر چشمه با ترجمۀ علی معظمی 

باوری سدۀ چهارم )رنسانس و عقلجلد و  1391( در قرون وسطیسوم )فلسفه  جلدمنتشر کرد.  1392در سال 

( 1395ضوی توسط نشر چشمه منتشر شد. نشر چشمه امسال )هر دو با ترجمۀ حسن مرت 1392هفدهم( در سال 

می معظ یآلیسم آلمانی( را به ترتیب با ترجمۀ علجلدهای پنجم )فلسفه بریتانیایی و عصر روشنگری( و ششم )ایده

برخی از مجلدهای نشر چشمه به چاپ دوم رسیده در این مدت  کرد. و حسن مرتضوی روانه بازار کتب فلسفی

 (1شماره  است. )جدول

با گروه دیگری از مترجمان « تاریخ فلسفۀ غرب»انتشار این مجموعه را با عنوان  1393انتشارات حکمت نیز از سال 

جدول شماره »حسینی در سال جاری ارائه کرد.  مسعود سیدنشر حکمت نیز مجلد ششم را با ترجمۀ آغاز کرد. 

در جدول که  همان طور دهد.و ناشر را نشان میاین مجموعه توسط این د منتشرشدۀمشخصات مجلدهای  «1

یک ای در قرن بیستم( تاکنون توسط هیچمشخص است جلد هفتم )فلسفه قرن نوزدهم( و جلد هشتم )فلسفه قاره

 .قرار داردو الباقی هشت مجلد در دسترس عالقمندان  منتشرنشدهاز دو ناشر 

 توسط نشر چشمه و حکمت «فلسفه راتلجتاریخ » منتشرشدۀ: مشخصات مجلدهای  1جدول شماره 

شماره 

 جلد

 نشر حکمت نشر چشمه عنوان جلد

 سال مترجم /تجدیدسال  مترجم

 1393 حسن فتحی 1390/1393 حسن مرتضوی از آغاز تا افالطون 1

 - - 1392 علی معظمی از ارسطو تا آگوستین 2

 1393 بهنام اکبری 1391/1393 حسن مرتضوی وسطی قرونفلسفه  3

 مصطفی سید 1392/1394 حسن مرتضوی باوری سدۀ هفدهمرنسانس و عقل 4

 آیینی شهر

1393 

 - - 1395 علی معظمی فلسفه بریتانیایی و عصر روشنگری 5
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 مسعود سید 1395 حسن مرتضوی آلیسم آلمانیایده 6

 حسینی

1395 

 - - - - فلسفه قرن نوزدهم 7

 - - - - ای در قرن بیستمفلسفه قاره 8

قرن فلسفه علم، منطق و الهیات در  9

 بیستم

جمعی از  - -

 مترجمان

1393 

فلسفه معنا، معرفت و ارزش در قرن  10

 بیستم

یاسر  - -

 خوشنویس

1393 

 

 سیر ایرانی در فلسفه اروپایی فروغی؛ پیشتاز

با فلسفه توان آغاز آشنایی ایرانیان می هم ،راش( 1321-1254)محمدعلی فروغی  اثر «حکمت در اروپاسیر »

ب در کتابه زبان فارسی دانست و هم، چنانکه کریم مجتهدی  مندنظامدر قالب یک کتاب تاریخ فلسفه غرب 

آن  توانمی ،نشان داده( 1388)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، « های جدید غربآشنایی ایرانیان با فلسفه»

قبل  هفتادسالقمری ) 1297دکارت در سال  «گفتار در روش»که با اولین ترجمۀ  نظر گرفتای در دورهپایان  را

شمسی( در زمان  1310از انتشار جلد اول سیر حکمت در اروپا با پیوست ترجمۀ گفتار در روش دکارت در سال 

یده است. با چاپ سنگی و قطع وزیری در تهران به طبع رس «ناصریه حکمت»، تحت عنوان شاهناصرالدین

ترین مواجهه ایرانیان با تاریخ فلسفه جدید غربی توان جدیسیر حکمت در اروپا را می حالبااین (131)مجتهدی، 

آورده، پس از ترجمه گفتار  1317در  جلد اول سیر حکمتتجدید چاپ فروغی، چنانکه در دیباچه به شمار آورد. 

دان چن این رساله به کسانی که از معارف اروپا آگاهی نداشته باشند»در روش دکارت به این نتیجه رسیده که 

سیر حکمت را در اروپا از عهد باستان تا »ای بر آن افزوده و مقدمه« برای مزید فایده»رو از این« دهدای نمیبهره

و با استقبال و تقاضای مخاطبان  چاپ شد 1310که نخستین بار در  آن بازنموده است به اختصار در« زمان دکارت

آن را جلد نخستین از سیر حکمت در اروپا قرار داد « تصرفات و اضافاتی در آن مقدمه بعمل آورده» برای تداوم آن

ز آغاز سدۀ هفدهم تا سدۀ ا»جلد دوم که منتشر شد.  1317در « سیر حکمت در اروپا تا مائۀ هفدهم»با عنوان که 

با بررسی  )که« ز سدۀ نوزدهم تا زمان حاضراز آغا»چاپ شد. جلد سوم که  1318شد در را شامل می« هیجدهم

 انتشار یافت. 1320یابد( در سال فلسفه برگسن خاتمه می
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عمدۀ  فضعنقطهیک . برانگیخته استرا نیز بسیاری  نقدهایبا اقبال فراوانی روبرو شده اما سیر حکمت در اروپا 

نامد نه ترجمه در مقدمۀ چاپ اول کتاب، اثر خود را تالیف می فروغی خود بااینکهآن عدم ارائه مراجع است و 

 عشای بعضا  من زده است. حتی برداری داهایی را مبنی بر ترجمه و گرته، عدم ارائه منابع، شائبه(330)مجتهدی، 

و  تلخیص رااز جمله آلفرد فویه و امیل بریه استادان فرانسوی  تألیفتاریخ فلسفه،  هایکتابشده فروغی بعضی 

مذکور را با متن سیر حکمت  هایکتاببه نام خود به چاپ رسانده است. مجتهدی برای پایان دادن به این شایعات 

های یه و یا فویه و یا کتاببه فرض بعضی از آثار بر فروغیاگر »که  رسدمیبه این نتیجه کرده و غی مقایسه فرو

کرده استفاده ندر نوشتن سیر حکمت در اروپا، از این آثار به طور مستقیم  ،شناخته استتاریخ فلسفه آنها را می

 1375در سال الدین اعلم لاز انتشار آن توسط امیرجال قرننیم( سیر حکمت در اروپا پس از بیش از )همان« است.

مصحح  آخرین چاپ از این تصحیح توسط نشر نیلوفر در سال جاری عرضه شده است.. دیگرد تصحیح و تحشیه

ایی ادب، فرهنگ و فلسفه اروپ از و شناخت نزدیک فروغی« نثر روان، پاکیزه و توانا»در پیشگفتارش با ستایش از 

رهوتِ ا بر پسزمینۀ بشناسیم که آن رن نسبی این تاریخ را هنگامی قدر میو شألُعُ»در ارزیابی نهایی معتقد است 

 «دانشیِ روزگار نویسنده بنگریم.کم

 تاریخ ناتمام هومن

منتشر شد.  1337، در سال از آغاز تا نخستین آکادمی، (1359-1287محمود هومن ) «فلسفهتاریخ »جلد نخست 

فلسفه،  )تاریخعالی نوشته است. دانشسرای  دانشجویاناین کتاب را برای  ،کردهاشارهدر پیشگفتار  مؤلفچنانچه 

غیب، حدود ، عبدالعلی دستتحصیلی ( یکی از دانشجویان حاضر در کالس استاد در همان سال1381پنگان، 

غیب دست( 1385نوید شیراز، شیراز: وی را منتشر کرد. )« درسگفتارهای فلسفی»گزارشی از  ،پس از آن قرننیم

سیر »در  که در مثل صورتیبهکه نثر فلسفی فارسی به این نکته توجه بسیار داشت معتقد است که دکتر هومن 

با این ( او از نویسندگانی که 23غیب، فیلسوفان اروپایی نیست. )دستآمده است، بازتابندۀ تفکر « حکمت در اروپا

قد بود کرد و معتداشتند، انتقاد می« قدما»سعی در بیان علم و فلسفه به زبان « اندقدما اعلم و افضل»ذهنیت که 

ولوی، فردوسی، م»که همان زبانی است که « هر فرد ایرانی با آن آشناست»فلسفه باید به زبانی که  هایکتابکه 

را آغاز تاریخ « اهودانته»( هومن در کتاب خود 318نوشته شوند. )هومن، « اندسعدی و حافظ به آن شعر گفته

 تیننخسقبل از « دوران اول»دها، زرتشت، الئوتسه و بودا را در بخش ابتدایی با عنوان او اوپانیش فلسفه شمرده
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شود اما را شامل می« پلوتینوساز نخستین آکادمی تا »جلد دوم تاریخ فلسفه هومن  فیلسوفان یونانی آورده است.

 نانوشته باقی ماند. ،باشد دیگردو مجلد شامل تداوم آن که قرار بوده 

 تاریخ فلسفه راسل

با ترجمه نجف دریابندری منتشر شد که  1340برتراند راسل نخستین بار در سال  نوشته« غرب تاریخ فلسفه»

راسل در آمریکا است که از  هایدرستاکنون بارها تجدید چاپ شده است. این کتاب در اصل بازنویسی سلسله 

 نمونۀ قدرت تحلیل و» عنوانبهتحقیقی جامع در تاریخ فلسفه نیست اما  روازاینارائه شده است.  1943تا  1940

 انتقاد بوده است. نویسنده با انتقاد از تاریخ مورد« نگاه جانبدارانه»ستوده شده و از طرفی به دلیل « روشنی بیان

محصول  وانعنبهسعی کرده هر فیلسوفی را « شوندفالسفه یکایک در فضای خالی ظاهر می» هایی که در آنهافلسفه

 آنها را در جوامع بعدی نشان دهد.  تأثیرهمچنین محیط خود عرضه کند و 

منتشر شد که  1936ویل دورانت با ترجمه عباس زریاب در  «تاریخ فلسفه»چهار سال قبل از انتشار کتاب راسل، 

 1344 درکه از همان مترجم « لذات فلسفه»مثل کتاب دیگرش اما )یخ فلسفه دقیق و جامعی نیست تار بااینکه

است و به همین دلیل همواره با اقبال خوبی مواجه  بخشلذتکتابی خواندنی و ، شد( برای نخستین بار منتشر

 بوده است.

 فرَ تاریخ فلسفه شَ 

تاریخ فلسفه  مؤلفتوان بعد از فروغی و هومن آخرین ، میرا« فرَشَ»( ملقب به 1383-1306الدین خراسانی )شرف

های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی و یونانی تاریخ فلسفۀ غرب به زبان فارسی به شمار آورد که با تسلط به زبان

ن نخستی» شرفبه فارسی روایت کرده است. اولین کتاب تاریخ فلسفه  اولدستغرب را با استفاده از منابع 

منابع موجود  ترینمهمکه هنوز هم یکی از  منتشرشده ، توسط دانشگاه ملی،1350بود که در « سوفان یونانفیل

یونانی  از متن مستقیما  های نخستین فیلسوفان را ها و نوشتهشود. نویسنده متن گفتهدر این زمینه محسوب می

منتشر کرد.  1354و  1352را به ترتیب در « از برونو تا هگل»و « از سقراط تا ارسطو»شرف ترجمه کرده است. 

ها منتشر و افزوده تجدیدنظربا « از برونو تا کانت»( با عنوان 1376کتاب اخیر بعدها )انتشارات علمی و فرهنگی، 

 شد. 

 امیل بریه
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ه ترین کتابی است کترین و عمیقتاریخ فلسفه امیل بریه، به باور یکی از مترجمان آن، اسماعیل سعادت، جامع

تاکنون دربارۀ تاریخ فلسفه به زبان فرانسه نوشته شده است. )یادداشت مترجم بر تاریخ فلسفه قرن هفدهم، هرمس، 

های فلسفه غرب از آغاز تا نخستین آن تمام دورهنوع خود شاهکاری است و در در ( اثری سترگ و ماندنی که 1393

و  «دوره یونانی»های اول و دوم آن با عناوین ربع قرن بیستم بررسی شده است که شامل هفت بخش است. بخش

توسط انتشارات  1353نخستین بار با ترجمه علیمراد داوودی در سال « دوره انتشار فرهنگ یونانی و دوره رومی»

« و دوره تجدد وسطیقرونتاریخ فلسفه »ه طبع رسید. ترجمه و تلخیص بخش سوم با عنوان دانشگاه تهران ب

های چهارم )قرن هفدهم( و پنجم )قرن هجدهم( به ترتیب منتشر شد. بخش 1337یحیی مهدوی در سال توسط 

 با ترجمه اسماعیل سعادت توسط نشر هرمس منتشر شد. 1390و  1385 هایسالدر 

 کاپلستون

رین و تکه در آغاز این نوشته اشاره شد تاریخ فلسفه کاپلستون تا زمان انتشار مجموعه راتلج مفصل ورهمان ط

( فیلسوف متالهی بود که 1994-1907ترین تاریخ فلسفه غرب در ایران بوده است. فردریک کاپلستون )جامع

( به رشته تحریر کشیده 1974-1944جلد مفصل در طی سی سال ) 9ه را در اثر خود یعنی تاریخ فلسف ترینمهم

است. تاریخ فلسفه کاپلستون از همان آغاز انتشار اقبال عام یافت و به گمان بسیاری بهترین دورۀ تاریخ فلسفه 

( کتاب کاپلستون توسط جمعی از مترجمین برجسته 1کامران فانی، جلداست که تاکنون نوشته شده است. )

رود. پیشنهاد ترجمه های ایران به شمار میاریخ فلسفه در دانشگاهترجمه شده است و از منابع اصلی درس ت

مجموعه و انتخاب مترجمین از سوی کامران فانی صورت گرفته و اسماعیل سعادت ویراستاری آن را بر عهده 

منتشر  1362الدین مجتبوی در دو جلد در سال داشته است. اولین جلد شامل فلسفه یونان و روم با ترجمه جالل

 2سایر جلدها طبق اطالعات جدول شماره  در یک مجلد به طبع رسید. 1368د که در ویرایش دوم در سال ش

چاپ نخست مجموعه توسط انتشارات علمی و فرهنگی انجام شده است. ترجمه و انتشار تاریخ  است. منتشرشده

 ( به طول انجامیده است.1388-1362ربع قرن )از فلسفه کاپلستون بیش 

 : اطالعات ترجمه و انتشار مجموعه تاریخ فلسفه کاپلستون2جدول شماره 

 سال انتشار مترجم عنوان جلد جلد

 1362 الدین مجتبویجالل یونان و روم 1
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 1387 ابراهیم دادجو از آگوستینوس تا اسکوتوس وسطیقرون 2

 1388 ابراهیم دادجو و دوره رنسانس از اُکام تا فلسفه مدرسی وسطیقرون 3

 1380 غالمرضا اعوانی فلسفه جدید از دکارت تا الیبنیتس 4

 1362 الدین اعلمجالل فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم 5

 1373 منوچهر بزرگمهر و اسماعیل سعادت از ولف تا کانت 6

 1367 داریوش آشوری آلمانی از فیشته تا نیچه فیلسوفان 7

 1370 بهاءالدین خرمشاهی فیلسوفان انگلیسی از بنتام تا راسل 8

 1384 و محمود یوسف ثانی عبدالحسین آذرنگ فیلسوفان فرانسوی از من دوبیران تا سارتر 9

 

در مقایسه با تاریخ فلسفه راتلج، کتاب کاپلستون دارای مزایا و معایبی است. از جمله اینکه تاریخ کاپلستون برعکس 

، یک نویسنده دارد و بنابراین دارای سبک بیان یکسان و همچنین شدهنوشتهراتلج که توسط نویسندگان مختلف 

 ها یکسان نیست و همین امر کیفیتمیزان تسلط یک شخص به تمام حوزه انسجام بیشتری است. اما از طرف دیگر

کتاب کاپلستون را دچار شدت و ضعف ساخته است. تسلط او به فلسفه کالسیک بسیار باالتر از فلسفه جدید بوده 

مقاالت راتلج نیز دارای شدت و ضعف است.  کیفیتمشهود است. هرچند که  کامال این تفاوت در روایت او  و

کاپلستون کتابی آموزشی نگاشته و با فرض مبتدی بودن مخاطب مطلب را به تفصیل و با ذکر جزئیات شرح داده 

رای کتاب کاپلستون ب روازایناست.  قی راتلج مستلزم میزانی از آشنایی مخاطب با موضوعیاست اما مقاالت تحق

کتاب درسی مناسب تر است. از طرف دیگر تاریخ فلسفه راتلج  عنوانبه تدریساستفاده دانشجویان و نوآموزان و 

ت توان گفتر روایت شده است. در نهایت میتر و جامعو مباحث فلسفه جدید در آن دقیق تر استروزآمدتر و زنده

خ تر و روزآمدتر از فلسفه و تاریتر، عمیقتوان درکی وسیعای از این دو اثر در کنار هم میایسهو مق توأمکه استفاده 

 4دهد. دستبهآن 

 گاتریتاریخ فلسفۀ یونان 

                                                           
شهریور  10)درباره تاریخ فلسفه راتلج( نوشته امیر مازیار در روزنامه شرق، یکشنبه « معاصریت مباحث فلسفی». در این مقایسه به مطلب  4

 مراجعه شده است. 1392
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تاریخ »این مجموعه به سفارش انتشارات دانشگاه کمبریج توسط دبلیو. کی. سی. گاتری در شش مجلد و با عنوان 

د. شوشده است که از فیلسوفان پیشاسقراطی تا ارسطو را شامل می تألیف 1981تا  1962از سال « فلسفه یونان

 های گوناگونآوری دیدگاهعقاید یونانیان و جمعبه لحاظ جامعیت و دقت در گزارش »ناشر ایرانی )فکر روز( آن را 

 نظیر تشخیصآلمانی، بی جزبهها، در همۀ زبان «اشیسندههای موشکافانۀ نولۀ مهم و نقادیموجود دربارۀ هر مسئ

با  رصفری، سفارش داده است. ناشقوام داده و ترجمه آن را به دو نفر از مترجمان این حوزه، حسن فتحی و مهدی

یخ تار»منتشر نموده است. اولین جلد با عنوان  ترحجمبندی اصل کتاب آن را در جلدهای کم زدن تقسیم به هم

است. هفت مجلد دیگر نیز که تا  منتشرشده 1375صفری در سال با ترجمۀ مهدی قوام« فلسفه یونان: آغاز، تالس

شش جلد مربوط به ده است. توسط همین مترجم به طبع رسی 1377شود تا سال دموکریتوس را شامل می

قصد ناشر برای ترجمه و انتشار تمام  علیرغماست.  منتشرشده 1377افالطون به ترجمه حسن فتحی در سال 

 است. منتشرشدههایی از جلدهای اول تا پنجم آن به فارسی مجلدات کتاب گاتری در نهایت فقط بخش

 تاریخ تحلیلی فلسفه غرب

مجموعه مقاالتی است از نویسندگان مختلف به سرپرستی  5«خ انتقادی فلسفه غربتاری»این کتاب با عنوان اصلی 

ترجمه فارسی بخشی از این کتاب است دهد. دی. جی. اوکانو که نگاهی انتقادی به تاریخ فلسفه غرب را ارائه می

یسندگان آن را منتشر کرده است. نو 1393در سال  جهاننقشکه توسط خشایار دیهیمی ترجمه و انتشارات 

های اصلی فلسفی با ترتیب تاریخی، آنها را در پرتو دانش اند تا ضمن تشریح مفاهیم و نظریهمجموعه در تالش بوده

معاصر ارزیابی و نقد نمایند و آنچه را دارای ارزش پایدارتر است، بنمایند. تاکید کتاب بر تشریح و نقد آرای فالسفه 

ها نیز به شکل خالصه و مفید ارائه شده است. ف، هرچند که تاریخ ایدهاست تا نشان دادن جزئیات تاریخی صِر

 نامۀتابکشود. مترجم عالوه بر کتاب شامل دوازده فصل است که از نخستین فیلسوفان یونان تا هیوم را شامل می

 فارسی نیز به پایان برخی فصول افزوده است. نامۀکتابنسخه اصلی، یک 

 کلیات تاریخ فلسفه یونان

 رینتبزرگمجتهد و  عنوانبهترین متخصصان فلسفه یونان باستان است و او را تسلر آلمانی یکی از برجستهادوارد 

در  «فلسفه یونان در گسترش تاریخی آن»اثر وی با عنوان  ترینمعروفشناسند. نویسندۀ تاریخ فلسفه یونان می

عتبرترین منابع تاریخ فلسفه یونانی همواره مورد یکی از م عنوانبهمنتشر شد که  1855تا  1844سه جلد از 
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تلخیص آن کتاب حجیم است که ویراست اول آن « کلیات تاریخ فلسفه یونان»استناد محققان بعدی بوده است. 

بعد بارها توسط خود وی و دیگران مورد بازبینی و  هایسالو در  منتشرشده 1883در سال  مؤلفتوسط خود 

آن  1394و انتشارات حکمت در سال  شدهانجامت. ترجمه حاضر که توسط حسن فتحی پانویسی قرار گرفته اس

ترجمۀ انگلیسی ال. آل. پالمر از روی ویراست سیزدهم متن آلمانی آن است که توسط  اساس بررا منتشر کرده، 

های ات نظامتصویری از  محتوی»انجام شده است. چنانکه نویسنده در دیباچۀ نخست نوشته، سعی کرده   6نستله

گیرد. را دربر ب« های اساسیتمام ویژگی»ای که ترسیم کند به گونه« فلسفی مختلف و جریان رشد تاریخی آنها

، فلسفه رواقی و دوره فلسفه )سقراط، افالطون، ارسطو( سقراطی، فلسفه آتیکیکتاب به چهار دوره شامل پیش

راهنمایی برای عالقمندان عام  عنوانبهرای دانشجویان و امپراتوری روم تقسیم شده است. کتاب در وهلۀ نخست ب

 فلسفه یونانی نوشته شده است.

 منبع

 .109-106 صص ،1395 زمستان ،14 شماره دوم، سال کتاب، شهر ماهنامه
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