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Thinking Philosophically begins by helping the 
reader acquire a lively sense of what philosophy 
is, how it began, why it persists, and how it is 
related to other fields of study, especially science. 

  

Socrates — one of the wisest and most 
courageous people in history and 

therefore someone worth listening to — 
said that the best thing for a human to 

do everyday is to discuss virtue and 
other such topics. One of my hopes is 

that you will take his advice and discuss 
everyday at least one such topic as virtue 
or goodness or beauty or justice or truth 

or love or morality or friendship or 
knowledge or God or (fill in the blank!). 

The conviction of Socrates was, and 
perhaps the deepest conviction of 
philosophers is, that far more good 

comes from our discussing such topics 
than from ignoring them or thinking 

about them only in solitude. 
 

اعترین آدمها در تاریخ شج و خردمندترین از یکی —سقراط 
 گفت —سپردن به سخنانش رو آدمی شایان گوشاینو از

 که است نای سازد خود پیشۀ روز هر تا آدمی برای چیز بهترین
. گذارد بحث به را دست این از دیگر موضوعاتی و فضیلت

 روز هر و بپذیرید را او اندرز که است نای امیدهایم از یکی
فضیلت یا خوبی یا زیبایی یا عدالت  مثل موضوعی کم دست

یا حقیقت یا عشق یا اخالق یا دوستی یا معرفت یا خدا یا 
پر کنید!( را به بحث بگذارید. عقیدۀ خودتان )جای خالی را 
ن بود، و شاید ژرفترین عقیدۀ راسخ فالسفه ایراسخ سقراط 

مان برسر چنین موضوعاتی خیر بسیار است، که مباحثۀ نای
گرفتنشان یا اندیشیدن پیرامون آنها رساند تا نادیدهبیشتری می

 .فقط در تنهایی

  

 

 خوانش و فهم

 متون فلسفی
 

 خوانیروان

 ان و دستور زبانگبررسی واژ

 ترجمه و نقد ترجمه

 تحلیل محتوا

 و

 گامهایی در جادۀ خرد
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، کارشناس ارشد ۱۳۳۸ نیفرورد ۳۱، متولد هومن پناهنده

 راستاریمترجم و و او از دانشگاه تهران است. یشناسزبان
پناهنده است.  یمتون فلسف ۀترجم هایفلسفه و مدرس کارگاه

دانشگاه  یشناسرشته زبان سانسیلفوق دوره ۱۳۶۹در سال 
نو و  میورود مفاه»تحت عنوان  یاتهران را با نگارش رساله

به  «یدر زبان فارس ۱۳۵۷پس از سال  ییدر حوزه معنا رییتغ
 یادر کنار عالقهبرد.  انیشناس به پاحق محمدیعل ییراهنما

 فلسفه یعنیخود  یدارد، به دغدغه اصل یشناسکه به زبان
با  نیکند.  او همچنیدنبال م یاحرفهرشته را  نیاپردازد و یم

را  راستارینقش و شتریفراوان دارد و ب یمترجمان جوان همکار
 .ردیگیدر کنار آنها بر عهده م

 
 

 

 آثاربرخی از 

 اکاشا، هومن پناهنده )مترجم(، تهران:  ری، سمفلسفه علم
 .فرهنگ معاصر

 بر فلسفه یدادن است: درآمدتر از پاسخمهم دنیپرس ،
)مترجم(،  ینیبحر دهیحم ن،یمارت موندیکالک، ر لیدن

 .(، تهران: هرمسراستاریهومن پناهنده )و

 حسن کامشاد )مترجم(،  ،یمگ انی، براسرگذشت فلسفه
 .ی(، تهران: نشر نراستاریهومن پناهنده )و

 لشک بزرگ یکوچک درباب مقوالت ییدرسها ،
)مترجم(، هومن پناهنده  یریروشن وز ،یکوالکوفسک

 .(، تهران: طرح نوراستاری)و

 «هومن پناهنده )مترجم(،  ،یآن بگل ،«یو مونیس
 .یتهران: ماه

  

 
 نیاند ، بدلسوفیبرجسته، انسانها همه ف یشمندیبه نظر اند

 یشفرضهایارزش، و دانش پ ت،یواقع ۀهمگان دربار که یمعن
ما  ۀروزمرّ اتیدادن به حدر جهت شفرضهایپ نیدارند. ا یفلسف
دارد ینکته ما را بر آن م نیتوجه به ا کنند.یم فایمهم ا ینقش

رو  یفلسف لیبه تحل انیآدم یشفرضهایپ یبررس یکه برا
 لیچه بسا به تعصب تبد دهینسنج یهاشفرضیپ رایز ،میاوریب

بشود.  میعظ یبتهایتواند سبب مصیشوند و فرد متعصب م
 گرانیخود و د یو باورها ات،ی، نظر شفرضهایپ ۀنقادان یابیارز

است که خطر ِآشوب  یخردمندانه در جهان یستیز یراهگشا
 کند.یم دیتهدفاجعه آن را  یمطلق و حت

 

-یم یاری یستیز نیچن یما را برا زیتفکربرانگ یکتابها خواندن

 نیا ۀاز جمل Thinking Philosophicallyرساند و 
 کتابهاست.

 

که هم از فلسفه لذت  دیام نیبا اخوانیم ا هم میکتاب را ب نیا
 تر برخوردیتر و منطقیمان عقالنیو هم با امور زندگ میببر
 .میکن

 هومن پناهنده
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