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 اشاره

نهعادی دانشعگاهی،  1)آی. سعی. جعی. پعی. سعی( المللی  فلسفه و فرهنگ یونانی  مرکز بین
گوریون( هجزیعععرغیرانتفعععاعی و جایگعععاه آن در -پژوهشعععی و فرهنگعععی سعععرزمین  2،سعععاموس )پیتعععا

 .که زادگاه فلسفه نیز است 3َایونیا
سعازی،   یونعانی و هماهنعگ هفلسعف   دربعارۀلعی لالم  های بین  هدف این مرکز ارتقای  پژوهش

کعه   پعژوهش   رشد و توسععه فرهنعگ و  فلسعفه   هاهعل  فعن در زمینع دسعت بههعایی بعوده و هسعت 
یونانی شامل  لق  آثار فلسفی  یونعانی از    هگرفته است. از دیدگاه این مرکز، فلسف انجام یونانی

زبعان یعنعی    همعانهای فکعری بعه   شود؛ چه این آفرینش  تا به امروز می 4زمان پیش سقراطیان
 

1. International Center for Greek Philosophy an Culture (ICGPC)  
2. Samos (Pythagorion)  

گعاه بعه     که نخستین مراحل تمدن یونان را دربعر می« ایونیا = یونیا»به فرهنگ بنیادی و تاریخی  . اشاره۳ گرفعت. 
کوچعک و     شود. این مراحل را یونانی    هم اطالق می  [Ionia] «ایونی»آن  کن شهر  ملیتوس در آسعیای  های سا

کن جزیره    یونانی هعا اولعین  در دریعای اژه توسععه دادنعد. این (Lesbas & Teos) لسعبوس و تئعوسهعای     هعای سعا
گرفتند، را که راه مستقل تفکر را پیش  که جد و جهد فکعری یونعان بعه م ابعه فرهنگعی مسعتقل از  هکسانی بودند 

گرفته است. ع م.  آن سرچشمه 

کلیععدی در     .  طععاب بععه دوره4      . عصععر یععا دورهاندیشععی     روشنارتباطععات       فلسععفهو  فلسععفه تععاریخای بسععیار مّهععم و 
که      ؛ اشاره به نخستین متفکران و اندیشمندان اولیه(Presocratics) پیش سقراطیان  عقعل بعاورییونانی دارد 

ترین حرکععات     ای    را در شععنا ت اساسععی مسععائل و قععوانین طبیعععی، و محععیح پیرامععون متحععول سععا تند و ریشععه
کعه     را اولعین متفکعر رسعمی ایعن دوران می تـالسگردد. بعرای نمونعه:     فکری آنها به قعرن ششعم ق.م بعازمی نامنعد 

عد  نصعر یعا معاّده در اصعل ارتباط شعنا تیمعتقد بود جهان ماّدی ممکن است از ب  اولیعه تشعکیل شعده      از یعک ع 
گرد وی     شععمرد. پععس از او می    برمی آبباشععد، اّمععا بععه اشععتباه آن را عنصععر  کســیماندر میلتوســیتععوان بععه شععا  آنا

کلیععت، فی ععاغورس ساموسععی، پارمینععدس، امپععدوکلس کسععیمنس، هرا کسععان دیگععری چععون: آنا ، نگریسععت یععا 
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   هکالسعیک یونعان  باسعتان بعل، فلسعف   ه، نعه تنهعا فلسعفرو ازایعنانعد.   بیان شعده 1«زبان یونانی»
کلیسععا  م ابععه بهمعاصععر یونععان هععم    هجدیععد و فلسععف   هفلسععف 3،بیععزانس   همععراه بععا فلسععفه 2آبععای 

 شوند.  فلسفه یونانی برشمرده می
گسترش فعالیت به الوه، با توجه به   هعدف ایعن مرکعز تسعهیل  ارتباطعات 4،هعا در شعرق  اژه  ع 

های مختلف است، تا بتواند جایگاهش را در مقام چراغ راهنما و حامی   میان مردم از فرهنگ
 جهانی پابرجا سازد. مسیحی و روح های   الق یونانی،  و پشتیبان  ارزش

 

 یمقراطیس و ... . ع م.لئوکیپوس، ذ

1. Greek Language  
کلیسا. 2 کلیسا. پس از نویسندگان  دورهChurch Fathers) آبای  رشعد، آمعوزش و      (؛ یا نخستین رهبانیان دین در 

کععه بععا مععر    الهععام گرفععت، ایععن عالمععان دینععی سععر ۹4۹در حععدود سععال « یوحنععا»دینععی در یونععان باسععتان  م پایععان 
که آبای مسیحیت بر عی از حواریعون یعا رسعوالن را می شعنا تند     برآوردند، و بدان علت به این نام شهره شدند 

گرفتععه بودنععد. در بععین آن و از آن تععوان از قععدیس پولوکععارپوس، قععدیس     هععا مععی هععا مسععتقیم یععا غیرمسععتقیم تعلععیم 
که مشهور کلمنس نام برد   تر بودند. ع م.         ایگناتیوس و قدیس 

کعه امپراتعوری بیعزانس یعا  ای از تاریخ    ؛ اشاره به دوره(Byzantine)بیزانسی  هفلسف. 3 تمدن  یونان باستان است 
کلی سده [Byzantium] بوزانتیون ی بیعزانس شعامل     آن محسعوب نمی     های میانعه    جز تداوم  شعود. درواقعع،  عا

دجلعه و فعرات، مصعر و نعواحی ایتالیعا بعود. از      یونان، شبه جزیره بالکان در جنوب دانعوب آسعیای بعا تری تعا دره
ان وقععت تبععدیل شععد. بععرای جانبععه در بععین اندیشععمند    رو، علععم فلسععفه در ایععن دوران شععور و شععکوفایی همه ایععن

کلی یونانی،  واندن و بحث در باب گویش آتیکانینمونه،  کردن آثار   پسعند هعومری    سرودهای عامه، و از حفظ 
که شرط ورود به آموزش      ه... شروع اندیش الغتیا  فن  طابهفلسفی بود  سعا ت.     را ممکعن می معانی بیانو  بَ

 ع م.
4. Eastern Aegean 



 

 

 

 مترجمان ۀدیباچ

جلععد دّوم  کیععدبععا  ارتباطععات هفلسععفم  گ شععت  بععر رویکردهععا و اندیشععه تأ های معاصععر پععس از 
کنعععون بعععه حضعععور شعععما  واننعععدگان،  هگیرانععع سعععال تعععالش معععداوم و پی چهعععار مترجمعععان هعععم ا

سعععتارهای تعععاریخی و فلسعععفی   پژوهعععان عالقه دانشععجویان، اسعععتادان و ارتباط علعععم » منعععد بعععه ج 
کنسععتانتین بععودوریس تقععدیم می 1«ارتباطععات جلععد،  کیس  2شععود. در ایععن م  بععا همکععاری تععا
کعععاس کنعععونی و در مقعععام  4رتباطعععات محععع ا هنگعععر بعععه فلسعععف در براینعععدی ژرف 3پوال در دوران 

گماشعععته ۱۱طعععرف بعععه تنظعععیم و تعععدوین  ویراسعععتاران بی سعععتار همعععت  اند؛ و از ایعععن رهگععع ر،  ج 
تباین را مّدنظر قرار داده دیدگاه گاه م   هکعه در آغعاز دیباچع طعور   هماناند.  ها و عقاید متفاوت و 

جلعد یکعم  کعه ادبیعات سعه حععوزگفتعیم  ، «ارتباطععات هتعاریخ فلسعف»بنیعانی  گسعترده، مّهعم و هم 
در انععععواس انسععععانی و جمعععععی آن در « ارتباطععععات های نظریععععه هفلسععععف»و « ارتباطععععات هفلسععععف»

های  آثار پارسی اعم از تألیف یا ترجمه، با رویکرد سنتی، جدیعد و روشعمند در عرصعه چارچوب
مطالعات دانشگاهی علم ارتباطات در ایران تا به امروز هماره مهجور و محدود مانده است! و 

کععردیم شععاید بتععوان بر ععی از دالیععل ایععن نععاموزونی و ناهمععاهنگی فکععری و روشععی را از رتصعع یح 
 

1. Communication Science 
2. Konstantine Boudouris  
3. Takis Poulakos  

کعه  از دیدگاه فلسفی آن نعوع از اندیشعه ((Pure Communications« ارتباطات مح . »4 ها و رویکردهعایی اسعت 
ا از انگیزه به آن ردی عملعی و»هعای  هعا فعار  و (Theoretical)های نظعری  تعر جنبعه شعود و بیش پردا تعه می« کعارب 
علعم ارتباطعات از عصعر  هدهد. این نوع ممارسعت در حعوز ( ارتباطات را مطمح نظر قرار میSubjective« )ذهنی»
کسعیماندر از  پیشین سقراطیان هدوریا  وجود داشته است. به دیگر معنا، فیلسوفان سعقراطی نظیعر تعالس یعا آنا

کععه  ابتععدایی  هرا مععاد« آب»بععه ارتباطععات داشععتند. بععرای م ععال، تععالس  نگععاه محعع جملععه فیلسععوفانی بودنععد 
دانست و این دیعدگاه مطلعق  او هنعوز در بعین فیلسعوفان ارتبعاطی  جهعان معاصعر جعای بحعث بسعیار  چیز می همه

 دارد. ع م.
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ها در ایععععران و از سععععوی دیگععععر،  گیری تععععاریخ علععععم ارتباطععععات و رسعععانه شعععکل هسععععو، نحععععو یعععک
رسعد  برای آموزش و پعژوهش  آن برشعمرد. بعه نظعر می 3و جامع 2تخصصی 1ریزی درسی، برنامه

شناسعی  تعاریخ علعم ارتباطعات  تعوجهی بعه روایت های اساسی در این زمینعه، بی یکی از دغدغه
کعه پرسعش یدر هعر حعال، هنعوز راهع 4در ایران باشعد. ها و  طعوالنی در پعیش اسعت و امیعدواریم 

کافی در این  پاسخ گشای طرح  مسایل اساسی در دری و اسعتنباط  بتوانند راه بارههای الزم و 
های تفسععیر و تبیععین تععاریخی و فلسععفی علععم ارتباطععات در ایععران شععوند.  درسععت و دقیععق شععیوه

جلععد یکععم و بععه نععوعی کمععل م  کتععاب حاضععر، م  جلععد دّوم یععا  کععه شععامل  هگمشععد هتکعع م  آن اسععت 
خسععتین همععایش فلسععف ههای برگزیععد نوشععتارها و مقالععه کشععور  آتععن ۱44۱ارتباطععات سععال  هن  در 
کاوش علععم  هپژوهانعع بر ععی مسععایل عمععده و اساسععی  فلسععفه دربععارۀهععای فیلسععوفانه  یونععان و 

کععه در زمینععارتباطععات  گفتمان« ارتبععاط»ماهیععت  هاسععت  سععلح در بسععتر   کععالم،  5هععای م  رفتععار، 
گرفتععه  6و تجلععی روابععح انسععانی تأمععل، بالغععت، روش، هنععر و وگو گفععتنوشععتار، سععخن،  شععکل 

جلعععععد، پرسعععععش برانگیز نویسعععععندگان و  تأمعععععلبازتعععععاب زیعععععر های بنیعععععادی  اسعععععت. در ایعععععن م 
آدمعععی چگونعععه پدیعععدار  هشعععدر اندی ارتباطعععاتو  ارتبعععاط : کنندگان در همعععایش اسعععت شعععرکت
قیعاس و  ؟کنعد و دگردیسعی و تطعور آن چعه ابععادی پیعدا می ؟هنر ارتباطعات چیسعت ؟شود می
پع یرد؟  و از آن تأسعی میاسعت بر چه اساسی مبنای سنجش نوشعتار افالطعونی شعده وگو  گفت

از  گیعرد؟ زبعان دینعی چعه تصعویری آیا موسیقی در انتقال پیعام از  اسعتگاه ارتباطعات الهعام می
ای بعا  چعه رابطعه دهد؟ بالغت و ترس در نظر ارسعطو های آن ارائه می ارتباطات حقیقی و جلوه

رهععان بصععری و بالغععت بععرای شععبک  تأمععلای قابععل  گسععتر زمینععه وب جهععان هیکععدیگر دارنععد؟ آیععا ب 

 

1. Curriculum Planning  
2. Professional  
3. Exhaustive  

ها،  ای مسععتقل در دانشععگاه ی آن در ایععران هرگععز بععه حععوزه و رشععتهگیر شععکل هو نحععوعلععم ارتباطععات . سرگ شععت 4
ای تبدیل نشده است! اتفاق نظعر در ایعن معورد وجعود نعدارد و اغلعر بعا طعرح نظرهعا و  های رسانه حتی مؤسسه

کنده روبه دیدگاه تعر  محعدود هعم بیش ههای شبه تاریخی و به چعاپ رسعید رو هستیم. روایت های نامرتبح و پرا
کردند. م.  را به عنوان رشته« نگاری روزنامه»و « روابح عمومی» های سویه  های مستقل مطرح 

5. Dominant Discourses,  
6. Human Relation  
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هعععای فرهنگعععی و  از چعععه بافت شعععود؟ روش نظعععر جمععععی یعععا مشعععهورات ارسعععطو محسعععوب می
کنعد؟ بازگشعت بالغعت چیسعت؟ و چگونعه از  مرجعیت علمی برای دری ارتباطات استفاده می

 هسععازی تعلععیم و تربیععت مععدنی در اندیشعع شععود؟ بالغععت و آرمان طریععق آن ارتباطععات معنععا می
گرد ارتباطی را ایجاد می ایسوکراتس چه مفهومی دارد و  آثار افالطوندر « بیگانه»کند؟  چه فرا
گستر کعارکردی دارد؟ ارتباطعات فرهنگعی از وگو گفتمفاهیم  هدر  ی میان فرهنگی چه نقعش و 

پعع یرد؟ تبععادل اطالعععات واحععد بععا انسععان و ماشععین چگونععه  ها چگونععه صععورت می طریععق رایانععه
روس وگو گفعععتهعععا وجعععود دارد؟  شعععود؟ آیعععا تمعععایز اساسعععی میعععان آن ممکعععن می  رسعععالۀدر  و ا 

 ؟ مفهوم هنر در ا الق نیکوما وسعی  ارسعطوکنند میفایدروس چه معنای ارتباطی را منتقل 
کات تا ارتباطات چه مراحلی را طعی می کنعد؟ آیعا ارتباطعات ابعزاری  چگونه تجلی یافته و از محا

 گورگیعععاس رسعععالۀدر « بالغعععت»شناسعععی اسعععت؟ مفهعععوم  بعععرای فهعععم شععععر، داسعععتان و اسطوره
های  دیعععدگاهچیسعععت؟  وگو گفعععتبنعععدی بعععه  چعععه اهمیتعععی دارد؟ و نقعععش آن در پای افالطعععون

س دربععارۀ بالغععت، سععخن و نوشععتار چیسععت؟ نظععر ارسععطو دربععارۀ ارتبععاطی افالطععون از  آلکیبیععاد 
از  دیدگاه ذکاوت، حکمعت عملعی و بالغعت سعنجیده چیسعت؟ سعا تار بالغعت در آرای ارسعطو

گفتععار،  ععود و دیگععری چگونععه شععکل می ی افالطععونی و روش وگو گفععتگیععرد؟ آیععا  منظععر فضععای 
یی وگو گفتارتباطات است؟ اهمیت ارتباطات  های نامناسر برای دری فلسف سقراطی آمیزه
گوسععتین   هایی اسععتوار  گویی بععر چععه اسععتدالل و تععک وگو گفععت قععدیس از دیععدگاه فضععای نععزد آ

گسععترش بالغععت سوفسععطایی دارد؟ و اسععت کععارکردی در  کتععاب ام ععال سععلیمان چععه نقععش و  ؟ 
ها  هعای موجعود در ایعن پرسعش آفریند؟ ارزش چه معنایی را برای آن بازمی« انتخاب حکمت»

شععود، زمععانی بععه دری درسععت  کععه بععه نععوعی موضععوع محععوری مععتن سععخنرانان محسععوب می
که همراه با متن هر مقاله  وانده و می جلعد در  رسد  بررسی شود. نویسندگان و مؤلفعان ایعن م 

جهععان معاصععر، آن بخععش از ارتباطععات را بععه  همقععام سععخنرانان، هماهنععگ بععا تحععوالت پی یععد
که در برگیرند رهیافت فلسفی فرا  وانده هعای معنعایی، َبالغعی، مفهعومی و هنعری  چالش هاند 

که اغلر فلسفه آورنعد.  در نظر می تأملد و قابل ابزاری سودمن هپژوهان ارتباطی به منزل است 
جلعد یکعم بعا نعوعی از تعاریخ  جلد هعم ماننعد م  عقایعد فلسعفی در ارتباطعات در هر حال، در این م 

کععه ارتباطعععات انسععانی، میععان گروهعععی و ادبععی را در بسععتری وسعععیع از  مواجععه هسععتیم  فععردی، 
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عععتقن  ارتبعععاطی و رسعععانه تعامل کعععرده هعععای م  و  1فهمعععی های درون تعععوبم بعععا دیعععدگاه ،ای متمرکعععز 
  3کند. به شرح و بازتفسیر وارد می 2ارزیابانه

که در عین توجه به تمامی معادل هسهم ترجم دربارۀ کنیم  جلد نیز باید تصدیق  ها  این م 
گعععانی  معععتن و پیعععام مقالعععه و هماهنگی فلسعععفه و ارتباطعععات، میعععان  هها در هعععر دو حعععوز هعععای واژ

ی نظر  جلعد بعه زبعان فرانسعه  که  چنانکامل وجود داشت، مترجمان اشترا سه مقاله از ایعن م 
که از سوی مترجمان کردنعد. بعه ایعن ترتیعر، از تر بیش تأملشان به تتبع و  بودند  ی نیاز پیدا 

های یکعععم، دّوم، پعععنجم، هفعععتم، هشعععتم، سعععیزدهم، هفعععدهم،  ویراسعععتاران، فصعععل همقدمععع
م را  ویکم و بیسعععت هیجعععدهم، نعععوزدهم، بیسعععتم، بیسعععت )پژوهشعععگر و  «غالمرضعععا آذری»ودو 

علعوم ارتباطعات و مطالععات رسععانه در  هعلمعی دانشعکد هیئعت ارتباطعات و عضعو همتعرجم حعوز
هعم، دوازدهعم،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی( و فصل های سعوم، چهعارم، ششعم، ن 

کیعانی»چهعاردهم و پعانزدهم را  فلسععفه و  هشعد حعوز)پژوهشععگر، متعرجم و ویراسعتار ار «حسعین 
 «پور نصعععراا قاسعععم»های فرانسعععوی یعنعععی دهعععم و شعععانزدهم را  های مقالعععه ادبیعععات( و فصعععل

)پژوهشععگر و  «آزیتععا لسععانی»ادبیععات و فلسععفه( و فصععل یععازدهم را  ه)پژوهشععگر و متععرجم حععوز
علمععی دانشععگاه آزاد اسععالمی واحععد تهععران  هیئععت ادبیععات زبععان فرانسععه و عضععو همتععرجم حععوز

جلعد، تهیعمرکزی(  موضعوعی،  هو نمایع هعا  نام هنامعه، نمایع واژه هبه فارسی برگرداندنعد. در ایعن م 
ویراسععتاران و  هنامعع زندگی هو چکیععد «غالمرضععا آذری» ها را نوشععت شناسععی توصععیفی و پی کتاب

کیععانی»مترجمععان را  کشععیده هبععه رشععت «حسععین   هاند، مترجمععان در ایععن دیباچععه، از ارائعع تقریععر 
کردهمت منابع درون جلد یکم، دیباچ نی، تکمیلی و پایانی  ودداری  مفصعلی را  هاند، زیرا در م 

کتاب کعه  کردند  ستاری هدفمند عرضه  بعا  کعه  آنی دارد. ضعمن تعأملشناسعی قابعل  در قالر ج 
 

1. Verstehen  

2. Evaluative 
کعه  افکنیم، متوجعه می ارتباطات نظر میتاریخ عقاید فلسفی در طرفانه به  که با تأمل عمیق و بی . زمانی3 شعویم 

کلیتعععععوساز دور گععععع ر نعععععام افعععععرادی چعععععون هرا کنون و از  ، دموکرتیعععععوس، ، پارمنیعععععدسان پیشاسعععععقراطیان تعععععا
گوراس کانععت، دکععارت، ارسععطو، سععقراط، افالطععونپروتععا گععادامر، یاسععپرس، و فیلسععوفان معاصععر نظیععر هایععدگر ،   ،

کاسعععیرر ارتباطعععات  ه، پیعععرس حتععی معععک اینتعععایر و ... همگعععی بعععه فلسعععف، جیمعععزبععا تین، دیویدسعععون، لومعععان، 
 اند. ع م. طور مستقیم و غیرمستقیم پردا ته مند بوده و به تدریس و پژوهش در این حوزه به عالقه
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عع  کتاب تععر بیشتتب  جلععد حاضعر، شععاهد  ارتباطععات بععه قلععم  هشناسععی توصععیفی فلسعف در پایععان م 
کعععه مترجمعععان بعععه 2کعععورن و فرانسعععوا 1الس بن رکعععینعععیک   منظعععور آشعععنایی تخصصعععی  هسعععتیم 

که نسعخ ،ارتباطات هفلسف همخاطبان حوز کردند، هرچند  آنالیعن آن  هآن را به فارسی ترجمه 
 3پژوهان ارتباطی قرار دارد. در ا تیار فلسفه

جلد برای  ستارهای موجود در این م  گونی ج  گونا که تنوع و  در پایان، مترجمان امیدوارند 
تخصص حوز  وانندگان و دانشجویان، به هعا  ارتباطات و فلسفه و سایر حوزه هویژه استادان م 

گرایش کشش  ،های دور و نزدیک و  کند. هیچ اثری  الی از عیعر و تر بیشانگیزه و  ی را ایجاد 
گونععه نقععد، ارزیععابی و تفسععیر در فحععوای  نقععص نیسععت و مترجمععان بععا روی گشععاده پعع یرای هععر 

ستارها و مح گعاه هسعتند و وظیفعج   هتوای نوشتارها از سوی مخاطبعان و  واننعدگان فهعیم و آ
کععه از   ععود می کت و داننععد  کععرم السععادات سععا  ههمععبععاز وانی و ویراسععتاری ادبععی  سععرکار  ععانم ا

 علعیسید  دکتر آقای جنابمحترم  مدیریتویژه  به لوگوس نشرهمکاران و دوستان بزرگوار در 
کمال تشکر و سسلطانی اصغر کعه در آینعد پاسگزاری،  کننعد. امیعد داریعم  نزدیعک  هشعان را ابعراز 

ورزان  علعوم  اندیشعهارتبعاط شناسعان و  ضعورتری را بعه ح بتوانیم در همین زمینه، آثار تخصصی
کنعیم. بعه بعاور مترجمعان،  منعدان حرفعه عالقه هم نینفلسفه و ارتباطات  مشعتاق ای تقعدیم 

گام حرکت به بودن خستین  کعه همعاره در ایعن  ارتباطعات هفلسعفسعوی  ن  اسعت و معا امیعدورایم 
 مشتاق و راغر باشیم. ،راه و روشنگری  آن
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