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  1تبار فيلسوفان امريكايي افريقايي
  

  هاشم بناءپور
  

ترديد هيچ يك از ايـن فيلسـوفان    بي. است يك مقدمه و هفده مصاحبهمل اش تبار فيلسوفان امريكايي افريقاييكتاب 
 اهـ  آنيي از  اند، در ايران مشهور نيستند، و كتاب يا مقاله هاي مختلف فلسفه به تحقيق و تدريس مشغول كه در رشته
  .اين فيلسوفان از اهميت خاصي برخوردار است ياين كتاب براي آشنايي با آرا پس. است ترجمه نشده
وي تا به حال پنج . است استاد دانشگاه كاليفرنيا در سانتاكروز ،آنجال ديويستعلق به خانم مي اول كتاب  مصاحبه

عنـوان   ناسيوناليسم سياه. ستها آنترين  از مهم و طبقه ،زنان، نژادو  و سياست ،زنان، فرهنگكه  منتشر كرده بكتا
  .يي از ديويس است كه چند سال پيش منتشر شده مقاله

. گويـد  ب سـخن مـي  غراش با فيلسوفان و نويسندگان  گونگي آشنايي ي مطالعات خود و چه درباره نل وستركو
 پاسكال، هيومثار مدرنِ فيلسوفاني چون اما آ ،است بوده كتاب مقدسو  گارد، دورانت، راسلكير  كيتاثير  زيروي 
را  توني موريسونحتا و  تامس هاردي، تولستوي، كافكانويسان بزرگي چون  را نيز بررسي و آثار رمان نهاورپشو و

از  دين و فرهنگ در امريكـا  ،ديالوگي در باب نژاد: يهوديان و سياهان ،ي پساتحليلي فلسفه. است هم مطالعه كرده
از  مي پساماركسيسـ  معاصـر و فلسـفه   مي ديـن و ماركسيسـ   ي فلسـفه  در حـوزه  او. هـاي وي اسـت   ترين كتاب مهم

  .آيد نظران مهم به شمار مي صاحب
ي  ي فلسفه هاي متعددي درباره وي مقاله. ي كالج ولسلي صورت گرفته است استاد فسلفه رپپايي سوم با  مصاحبه

شناسي اخالقـي، تـاريخ علـم اخـالق، متافيزيـك و       ت، رواني تخصصي او رياضيا و حوزه. اجتماعي و سياسي دارد
  .شناسي كانت است اخالق و زيبايي
ي دانشـگاه   ، اسـتاد فلسـفه  ميان بردگي و آزادي، فلسفه و بردگـي امريكـايي  ي كتاب  نويسنده كراي هاورد مك
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  .است نيز چهارمين فيلسوفي است كه با وي مصاحبه شده تجرسرا
ي  ي ديـن، پديدارشناسـي و فلسـفه    وي متخصص فلسـفه . است يافتهاختصاص  ردنلويس كُي پنجم به  مصاحبه

  .سياسي، ادبي و موسيقي است
ي  دربـاره  ،در مصـاحبه بـا يانسـي    شناسـي اخالقـي   رهايي در باب روانجستا، مولف ميشله موري آدامزخانم 

  .است گرايان مطالب مهمي ايراد كرده ي سياسي و اجتماعي و اخالق و نيز تجربه فلسفه
هاروارد هفتمين فيلسوفي است كه   ي اجتماعي و طبيعي و مدرس دانشگاه متخصص منطق، فلسفه آلبرت موسلي

 تـرين  مهـم از  ي افريقـايي  فلسـفه و  يي بر منطق االجتماع، مقدمه مقاالتي درباب علم. اش رفته است يانسي به سراغ
  .هاي تاليفي وي است كتاب

تـامي  تـاون و   استاد دانشگاه جورج آلن .لا آنتياتوان از خانم  ن مصاحبه كرده مياز ديگر كساني كه يانسي با آنا
  .ي مدرن در دانشگاه كاليفرنيا نام برد متخصص فلسفه الت

آن را منتشر كـرد از   هانست  كندالانتشارات  1991كه در سال  براي كودكان  فلسفهمولف كتاب ريس ه لئونارد
وي در مصاحبه . شناسي فلسفي و تاريخ فلسفه تخصص دارد ي انسان تبار است كه در حوزه جمله فيلسوفان افريقايي

  .ي وي است ترين مقاله مهم »مدرنيسم و نژادگرايي پسا«. است با يانسي به تشريح عقايد خود پرداخته
وي . ي قرن هفدهم سخن گفته اسـت  ي نژادي در فلسفه نظريه ي مدرس دانشگاه آلباني درباره ناموي زاكخانم 

كـه   تترين كتابي اس مهم تامالتي در باب نژاد. كند منتشر مي Hypatia پاتيا هيي  هاي خود را در نشريه مقاله تر بيش
  .از او منتشر شده است

فيلسوفي است كه وي دوازدهمين . ي علوم سياسي است مدرس دانشگاه ماساچوست در رشته جوي جيسخانم 
هـاي   تبـار در دانشـگاه   زنـان امريكـايي افريقـايي    يروح، فضا، و بقا. بيين عقايد خود پرداخته استتبه تفسير و 
  .، مشهورترين كتاب وي استسفيدپوستان
. شناسي اخالقي اسـت  ي اخالقي و روان ي نظريه نظر در حوزه استاد دانشگاه سيراكوس و صاحب تامسلورانس 

 بردگـي امريكـايي و هولوكاسـت   : هاي شـيطان  رگ. است »يهوديان و سياهان: روح هويت«ي وي  الهترين مق مهم
يي  دهنده هاي هيتلر پرداخته و نظريات تكان تامس به تجزيه و تحليل جنايت ،در اين كتاب. ترين كتاب وي است مهم

  .ها و نيز راجع به هولوكاست ارايه داده است هاي نازي ي جنايت درباره
ي پديدارشناسـي و هرمنوتيـك    يـي در رشـته   ي قـاره  هاورفورد و متخصص فلسفه  ي كالج آموخته دانش يوسلوك
از مشـهورترين  » هرمنوتيـك فرهنگـي، انسـان و جهـان    «. ها نوشـته اسـت   حوزهاين هاي بسياري در  وي مقاله. است
  .است منتشر كرده 1996را در سال  درباب نژاد و فلسفهكتاب او . هاي وي است مقاله

ي سياسي شانزدهمين فيلسوفي است كه بـا   استاد دانشگاه كاروليناي شمالي و متخصص فلسفه برنارد اوبوگسيل
  .منتشر كرده است 1984را در سال  سياهان و عدالت اجتماعيداشته است، وي كتاب  وگو گفتيانسي 

نظـر در   وي صـاحب  .اسـتاد دانشـگاه مورگـان    يـي بـرت   روبـرت آخرين مصاحبه اختصـاص يافتـه اسـت بـه     



  3 / تبار فيلسوفان امريكايي افريقايي 

شناسـي فلسـفي    هـاي از خودبيگـانگي و انسـان    ي سياسي و اجتماعي، نظريه فلسفه ،اليسمينس اپديدارشناسي، اگزيست
  .هاي مشهور وي است از مقاله» از خودبيگانگي در آثار سارتر متاخر«، »ي افريقايي هويت و پرسش فلسفه«. است
  
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 85، آبان و آذر 15ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه ــ اين مقاله پيش

 :از مشخصات كتاب عبارت است. 1
George Yancy (edited), African‐American Philosophers, Rutledge, New York and London, 1988, 358p. 

  


