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  20/4/97تاريخ پذيرش:   5/9/96تاريخ دريافت: 
 190-173 ، ص1397 بهار و تابستان، 42، شمارة پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

  
  
  ريزي آموزشي  تحليلي بر برنامه

  1و متون درسي دانشگاهي فلسفه در ايران
  

  مالك شجاعي جشوقاني
  
  چكيده

فلسفه، مادر علـوم  «را بپذيريم كه  -قابل دفاع  تا حديو البته  -مشهور  نسبتاً ةاگر اين استعار
در بسط تاريخي خود آهسته از فلسـفه جـدا شـده و عـزم سـلوك تخصصـي        مو علو »است
فلسـفه   ةگذارانـ  توان به نوعي از تقدم معرفتي، تاريخي، ارزشي و حتي سياست   اند، مي هدكر

ان طراحـي  رسد نوع نگـاه پيشـگام   به نظر مي .نسبت به ساير علوم انساني مدرن، سخن گفت
متفـاوت و   هاي بعضـاً  يمعرفتي و انتظارات و تلقّ ةبه اين حوز غربي در ايران ةآموزش فلسف

جديـد غربـي    ةگفتمـاني فلسـف   و معرفتـي  -گاه متعارضـي كـه از ماهيـت و كـاركرد علمـي     
دهـي   آن در شكل تأثيرگذاري اين رشته،  سياست ةچون شيو ها هم اند در برخي حوزه داشته
اگـر   است. بودهاجتماعي ايران معاصر جدي  -فرهنگي و حتي سياسي -يفكر يها انبه جري

دانشـگاه  بـه   ادبيـات و نـه الهيـات)    ةغربـي (دانشـكد   ةهاي اوليه ورود فلسف چه در خاستگاه
  اسـت  نداشـته معرفتـي   ةنسـبت مـا و ايـن حـوز    در  نوعي خودآگـاهي انتقـادي  لزوماً  ،تهران

ــع  ــير توس ــته در مس ــا آهس ــه ةام ــته و ب ــ و رش ــر ده ــژه در اواخ ــا شــكل  ةي ــل و ب ــري  چه   گي
                                                                                                                                        

.  در اينجا منظور از فلسفه همان برنامة درسي  فلسفه (غربي) است و آگاهانه به برنامة درسي فلسفه و كالم 1
يل تاريخي وضعيت ايم. اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي (بررسي و تحل اسالمي ورود مستقيمي نداشته

آموختگان آن از آغـاز   افزايي دانشجويان رشتة فلسفه و اشتغال دانش هاي آموزشي از حيث مهارت برنامه
تا كنون)، ذيل كالن طرح جامع اعتالي علوم انسـاني در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي       

  باشد. مي
  رهنگي استاديار فلسفة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف)Malekmind@yahoo.com(  
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اين  است.وضعيت متفاوت شده اين  پس از انقالبويژه  بههاي انقالب اسالمي ايران و  زمينه
ريزي آموزش فلسفه در ايران، تحليلـي انتقـادي از سـير     بر تحوالت برنامه تأكيدمقاله ضمن 

  دهد. يريزي آموزش فلسفه و منابع درسي آن ارائه م تحوالت برنامه
 

  ها كليد واژه
  .، ايران معاصرمنابع درسي ،آموزشي، فلسفه، دانشگاه ايرانيريزي  برنامه

  
  مقدمه

اسـت   هاي مختلفي تقسيم شـده  هاي اخير به شاخه دهه  در  هم در ايرانفلسفه هم در غرب و 
منطـق و...   ةعلـم، فلسـف   ةديـن، فلسـف   ةاخـالق، فلسـف    ةفلسـف   همچـون   هـايي  و امروزه حوزه

ها اگرچه مباحث فلسـفي     بندي . اين تقسيم شوند هايي تخصصي در فلسفه محسوب مي حوزه
اي از فلسفه تبـديل كـرده اسـت، امـا      را به شاخه  و آن  ساخته  را از انحصار متافيزيك خارج

مـورد    هـاي   كـه شـاخه  است موجب نشده اند  كه برخي از معاصران به خوبي نشان داده چنان
  . )1393(زاهدي ، كاربردي تبديل شوديك دانش ، از مباحث نظري به بحث

سيس دانشـگاه تهـران و   أيعني قبل از ت 1311-12در سال تحصيلي به لحاظ تاريخي 
ادبيـات  «مسـتقل   ةهاي تحصـيلي فلسـفه و ادبيـات بـه دو رشـت      رشتهدر ساختار دارالمعلمين، 

زاده شـفق اسـتاد    در اين مقطع دكتر رضا .شود ميتفكيك  »فلسفه و علوم تربيتي «و » فارسي
عالمـه محمـد    قـديم،  ةعالمه محمدكاظم عصار استاد كليـات فلسـف   ،تاريخ و كليات فلسفه

در  جديـد هسـتند.   ةز اسـتاد فلسـف  هـا   دكتـر  و قـديم  ةحسين فاضل توني استاد عربي و فلسف
ادبيـات در  كشـور يعنـي دكتـري     دكتـراي علـوم انسـاني    ةنخسـتين دور  1316مهرماه سـال  

 دكتراي فلسفه و تاريخ و ةدور 1336سال  در	.دشتأسيس  ادبيات) ةتهران (دانشكد دانشگاه
آموزشي دكتري فلسفه و تاريخ و جغرافياي دانشگاه تهـران از   ةجغرافيا تأسيس و اولين دور

، چهار كرسي: تاريخ علـوم، تـاريخ   1341. در خردادماه سال گرديدسيس أآذر همان سال ت
ادبيـات   ةهاي دانشـكد  آزمايشي به كرسي شناسي روانكودك و  شناسي روانباستان،  ةفلسف

هشـتم   در سـيس شـد.  أليسـانس فلسـفه ت  فـوق   ةدور 1344-45 سال تحصيلي افزوده شد. در
تعيـين   گروه آموزشي بـراي سـاختار جديـد    9ادبيات  ةشوراي دانشكد 1342مردادماه سال 
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) فلسـفه  4 شناسـي و هنـر   ) باسـتان 3ي باسـتاني  هـا  ان) زبـ 2زبـان و ادبيـات فارسـي    	)1 كرد:
  .خارجه ) زبان9 تاريخ )8 ) جغرافيا7 ) علوم اجتماعي6 شناسي روان )5

ـ  ةهاي توسـع  ويژه با سياست بعد از انقالب اسالمي و به ي وزارت علـوم در ادوار  كم
اي مختلـف  ه ها و گرايش آور دوره ي اعجاببا گسترش كم ،هشتاد ةويژه در ده به ،مختلف

هاي علوم انساني و اجتماعي در  اي كه رشته ايم به گونه علوم انساني در سراسر كشور مواجه
و  هـا  بـه دليـل عـدم نيـاز بـه زيرسـاخت       ،1هـايي چـون ادبيـات، الهيـات و فلسـفه      كنار رشته

آفرينـي در نگـاه    ص از سويي و عدم توجه بـه الزامـات اشـتغال و مهـارت    گذاري خا سرمايه
انـدازي   نقـاط كشـور راه   ةدر هماز سوي ديگر، ريزان آموزشي فلسفه در ايران  برنامهغالب 

ويـژه   بـه هـاي تحصـيالت تكميلـي (    دوره ةهاي اخير بـه توسـع   ي در سالشد و اين رشد كم
  . شده استمنجر دكتري) در سطوح مختلف 

  
  ة پژوهشپيشين

ها  اخته است اما در برخي پژوهشنپردمقالة حاضر به موضوع  هر چند مقاله يا كتابي مستقالً
 اي است با عنوان نخست مقاله كرد.مشاهده توان توجه به اين مسئله را  و كتب و مقاالت مي

» گزارش مختصري از وضع فلسفه در ايران به فرهنگسـتان علـوم جمهـوري اسـالمي ايـران     «
و  1372فرهنـگ بـه سـال     ةفصـلنام  11و  10 ةمارداوري اردكـاني در شـ   رضـا دكتر تأليف 

 ةهـاي كوتـاه مميـزي توسـع       فلسفه در مجموعه گـزارش  ةگزارش بسيار مختصر مميزي رشت
و دو طـرح بـا عنـاوين    ) 1390علوم، چاپ معاونت علمـي و پژوهشـي رياسـت جمهـوري (    

پژوهشـي   ةبه كوشش دكتر شهين اعواني و همكاران، مؤسس» سال فلسفه در ايران طرح سي«
زيـر نظـر   كـه  هاي ارشـد و دكتـري فلسـفه،     نامه طرح پايان و )1391( حكمت و فلسفة ايران

گرفتـه   انجـام  1386 به سالپژوهشي نوارغنون  ةموسسو در  دكتر محمدرضا حسيني بهشتي
رضا داوري اردكاني در اكثر آثار خود بـه صـورت مـوردي و     دكتردر بين معاصران  است.

و كتـاب   )1390(انتشـارات سـخن    ،»معاصر ايران ةفلسف«كتاب ويژه  بهخر أدر برخي آثار مت

                                                                                                                                        
گرايش متنوع را در مقطع دكتري فلسفه، تصـويب   22اندازي  ، وزارت علوم مجوز راه1394.  تا پايان سال 1

گـرايش   5فقـط   1385گرايش دكتري و تا سال  1فقط  1366نموده است. اين در حالي است كه تا سال 
  ) صورت گرفته است.1391ـ1386اني پنج سال(وجود داشته و سهم عمدة اين توسعه تنها در بازة زم
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بـه ايـن مسـئله ورود    )، 1389( ،انتشارات فردايـي ديگـر   ،»ريزي توسعه علوم انساني و برنامه«
روز جهـاني  منظـور   بـه  1383هايي كه از سـال   ها و نشست همچنين در همايش اند. پيدا كرده

برگـزار شـده يـا     پژوهشي حكمـت و فلسـفة ايـران)    ةاز سوي مؤسس فلسفه در ايران (عمدتاً
هـاي فلسـفه، كـالم، اديـان و عرفـان       جلدي همايش بررسي متون و منـابع حـوزه   4 ةمجموع
شـوراي نقـد و بررسـي متـون      به كوشش دكتر حسين كلباسي اشتري و توسـط كه  (اسماء)

هـا يـا    انـد و پنـل   هـاي درسـي فلسـفه پرداختـه     ) و به متون و برنامـه 1384(است برگزار شده 
 ةفصــلناممقــاالتي مــرتبط منتشــر شــده اســت. برخــي مجــالت ماننــد  اًگوهــا و بعضــو گفــت
صدرا و... هـم مقـاالتي مـرتبط     ةانتقادي متون، كتاب ماه فلسفه، بخارا، خردنام ةنام پژوهش

  اند.  منتشر كرده
كتـب و   ةتخصصـي در زمينـ   ةكـه مجلـ   فصلنامة پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

هاي مختلف خـود بـه طـرح مباحـث نظـري و       ارهشم هاي درسي دانشگاهي است، در برنامه
هاي مختلف علوم انساني  هاي درسي و منابع آكادميك رشته مطالعات موردي در باب برنامه

صـد  « هاي استاندارد كتـاب دانشـگاهي بـا عنـوان      پرداخته است . در برخي مقاالت ويژگي
 :1392 ،وريانمنصـ  اسـت ( بررسي شـده  » دانشگاهي كارآمد و اثر بخش هاي كتابويژگي 

 دانشگاهي هاي كتاب در درسي ةبرنام ةنظري تحليل و نقد« همچنين به مباحثي چون  .)1-17
 ،ن معاصر پرداختـه شـده اسـت (سـلطاني    با توجه به مباحث انضمامي آموزش در ايرا» ايران

فلسـفه   ةتـري بـه متـون درسـي رشـت      و برخي مقـاالت هـم ورود تخصصـي    ،)28-50 :1393
 نظـام  بـه  درآمـدي  كتـاب  بـر  تـأملي « ةاز جمله مقالاست، حاضر  ةموضوع مقالكه اند  داشته

كـه مشخصـاً يكـي ازمنـابع درسـي پرارجـاع در       » شناسـي  انسـان ) سوم جلد( متعاليه حكمت
  ).63-45 :1395 ،د و بررسي كرده است ( ارشادي نياهاي اخير را نق سال

  
  اصطالحات كليدي

مفهـومي بـا     -تـاريخي  ةكـه از طريـق مواجهـ   اي علمي دانشـگاهي   رشته :فلسفهرشتة 
غربـي   ةجا مشخصاً ناظر به فلسـف  ها و مقوالت بنيادين فلسفي (در اين و پرسش مهممتفكران 
هـاي طـرح پرسـش، انديشـيدن،      معاصر قـرن بيسـتم) مهـارت    ةيونان باستان تا فلسف ةاز فلسف
ها و مسـائل انضـمامي    مل بنيادين در باب هستي (وجود)، معرفت، ارزشأورزي و ت استدالل
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امروز با قوت به به كند. اين رشته از بدو تأسيس دانشگاه تهران تا  را به دانشجويان منتقل مي
هـاي   اسـالمي، فلسـفه   ةآگاهانـه از ورود بـه فلسـف   مقاله   حيات خود ادامه داده است. در اين

تـاريخ و ...   ةتعلـيم و تربيـت، فلسـف    ةدين، فلسـف  ةعلم، فلسف ةمضاف و انضمامي مانند فلسف
  كنيم. اجتناب مي

 curriculum يــا curriculum planning( ريــزي درســي برنامــه ريــزي درســي: برنامــه

development(  منظـور   بـه  هـاي يـاددهي و يـادگيري    فعاليـت  اي از شامل سازماندهي سلسـله
كـه   تحقق اين تغييرات استميزان  ها و ارزشيابي يادگيرندهاد تغييرات مطلوب در رفتار جاي

 هاي درسي متجلي شده است. فلسفه در قالب برنامه ةدر رشت

گيـري و ابعـاد    فراينـد شـكل   انتقـادي   -تحليلـي  بررسـي  :فلسـفه  ةانتقـادي رشـت  تاريخ 
 ةعمدتاً نـاظر بـه فلسـف    و ايران معاصر در بستر تاريخي فلسفه ةرشتگوناگون پويش و تحول 

  آفريني خواهد بود. مهارتي و اشتغالهاي  دانشگاهي (آكادميك) از منظر جنبه
  
  جديد در ايران ةفلسف دانشگاهيآموزش 
غربـي بـا اهـداف و اغراضـي      ةآراي فالسـف  - 1313در سال  -سيس دانشگاه تهران أتا قبل از ت

هـا و مباحـث    هـا در روزنامـه   عمدتاً ايـدئولوژيك و سياسـي و در قالـب مقـاالت و يادداشـت     
 ن اشاره خـواهيم ه آكه ب سير حكمت در اروپاعمومي بود و به جز كتاب  ةروشنفكري و حوز
  بود.جديد و معاصر غربي منتشر نشده  ةاي در حوزة فلسف كرد، كتاب درسي
 بگوييماست يا بهتر  ،از دو طريق غربي فلسفة جديد ،صدوپنجاه سال پيش كاز حدود ي
بودنـد كـه بـه آثـار       و دانشمندان  معلمان  يك گروه وارد شده است:  ما  زبان در  توسط دو گروه

ها و مقاالت فلسـفه را بـه زبـان فارسـي      توجه كردند و بعضي كتاب فلسفي درسي و آكادميك
اما توجهشان بـه تمـدن جديـد و     و ادب بودند،  فضل  اهل گرچه  هم گروه ديگر ترجمه كردند.

چيزي از فلسفه در مقاالت خود آوردنـد مقصـود    اگرگروه  اين متجدد بود.  جهان  هاي سياست
مطالـب ايـدئولوژي و سياسـي      ضـمن   در  كه فلسفه نبود بلكه عبارات فلسفي را شان تعليم اصلي

الـدين اسـدآبادي و    آخوندزاده و سيد جمال آنان مثل  بعضي از كردند و اتفاقاً آمده بود نقل مي
و تغييـر    جديـد   جهـان   بنياد كـردن نظـم   ميرزا آقاخان كرماني توجه كرده بودند كه فلسفه براي

  ).1390:274(داوري اردكاني،  هاي حكومتي يك ضرورت است نظام
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 منبـع درسـي   ،)1320-1313جديـد كـه از زمـان انتشـار (     ةنخستين متن آموزشي فلسف
 ،هـاي فلسـفه   و حتي هنوز هم در برخي از گـروه  -است غرب در دانشگاه تهران بوده  ةفلسف

نوشـتة   سـير حكمـت در اروپـا   كتـاب   - شـود  هر چنـد بـه عنـوان منبـع فرعـي تـدريس مـي       
محمـدعلي فروغـي و سـير حكمـت در     « ةمحمدعلي فروغي است. كريم مجتهدي در مقالـ 

از لحاظ تاريخي و در مسـير آشـنايي    سير حكمت در اروپاتاب كند كه ك تصريح مي» اروپا
اسـت   تـرين صـورت ارزيـابي فرهنـگ غربـي      كـه عميـق   ،هاي جديد غرب ايرانيان با فلسفه

عطفـي در تـاريخ فرهنـگ     ةنقطـ  ،ايرانيـان بـا تجـدد    ةاهميت خاصي دارد و به لحاظ مواجه
  رود.  معاصر ايران به شمار مي

فروغي در سطح بسيار  سير حكمتكتاب ة مطالب فلسفي در ترجممجتهدي به نظر 
 زبـان فرانسـه   ةبرگردانـدن اصـطالحات و مطالـب مشـكل و پيچيـد      ةبااليي است و در نحـو 

نهايت استادي را به خرج داده است. مجتهدي براي پايان دادن به شايعاتي  اين كتاب مؤلف
چـون   ها به زبان فرانسه هـم  فلسفهبرداري از برخي تاريخ  گرته كه كتاب فروغي را ترجمه و

شـده   اند، ضمن اشاره به فصول و مباحث مطـرح  آلفرد فويه و اميل برهيه دانسته ةتاريخ فلسف
از ايـن   كتـاب خـود  در اين دو تاريخ فلسفه به اين نتيجه رسيده است كه فروغي در نوشـتن  

  .)1384(مجتهدي،  برداري نكرده است گرته - به طور مستقيم -آثار 
به تأليف متن آموزشـي فلسـفة مقـدماتي بـا عنـوان       1336اكبر سياسي هم در سال  يعل

ناسي، منطق و ش ييشناسي، زيبا مباني فلسفه: روان« :پردازد. عنوان دقيق كتاب مي» مباني فلسفه«
  ) است.1336(سياسي، » شناسي، علم اخالق، مابعدالطبيعه، تاريخ مختصر فلسفه روش

يـك مـتن   منظـور   بـه آگاهانـه   اين كتاب برخالف كتاب سير حكمت در اروپـا اوالً 
تعليمي و درسي نوشته شده در حالي كه غرض اصلي فروغي چنانكـه خـود تصـريح كـرده     

بنياد تجدد بوده  ةبه مثاب غربي ةبا فلسف -اعم از دانشگاهي و روشنفكر و ... -آشنايي ايرانيان 
موضـوع محـور و كمتـر مبتنـي بـر سـير تـاريخي و كتـاب          ،بندي كتاب سياسي فصل و ثانياً

كتـاب   .جديد و معاصر اسـت  ةفروغي مبتني بر سير تاريخي از يونان تا قرون وسطي و فلسف
شناسـي،   روانبـه ترتيـب بـه مقـوالتي چـون      اسـت  آمده  سياسي چنانكه در عنوان فرعي آن

ــه  زيباشناســي، منطــق و روش ــم اخــالق، مابعدالطبيع ــاريخ مختصــر فلســفه  و شناســي، عل  ت
غربي اسـت   ةاسالمي در كنار فلسف ةسوم توجه بيشتر سياسي به فلسفمهم تفاوت  .پردازد مي
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هـا و   نگاهي به كتاب .استد بحث از فالسفة مسلمان نشده در حالي كه فروغي آگاهانه وار
 تطبيقي بوده است. ةوي مباحث فلسف ةق عمديدهد كه از عال مقاالت دكتر سياسي نشان مي

مختصــري از شــرح حــال و خــدمات فرهنگــي و  «اي بــا عنــوان  اهللا نگهبــان در مقالــه عــزت
علم الـنفس  «به آثار سياسي همچون » علمي جناب آقاي دكتر علي اكبر سياسيهاي  فعاليت

ســينا و  ابــن، نطــق و فلســفهم ،مبــاني فلســفه ،شناســي جديــد و تطبيــق آن بــا روانبــن ســينا ا
تهـران پرداختـه   ادبيات دانشـگاه   ةدانشكد ةمجل ه درشد ، منتشر»(جديد)  شناسي علمي روان

  ).1355 (نگهبان، دهد تطبيقي را نشان مي ةكه به خوبي توجه سياسي به فلسفاست 
 ةعلـوم در دانشـكد    و تـاريخ   دانشياري فلسفه ةبا درجسيدحسين نصر  1337در سال 

در ايـن  وي  .به آمـوزش و پـژوهش خـود توسـعه داد    ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 
و در  ،اسـالمي ايجـاد   ةضور در دانشگاه تهـران تحـوالتي جـدي در آمـوزش فلسـف     ح ةدور
 سـفه و عرفـايي چـون   غرب دانشـگاه تهـران واحـدهاي تخصصـي نـاظر بـه فال       ةفلسف ةبرنام
بـا همكـاري و    1352را وارد كـرد. وي در سـال   ابن عربـي   مالصدرا و سهروردي، سينا، ابن

 هــانري كــربن، ويليــام چيتيــك، الــدين آشــتياني، ســيد جــاللاي چــون  مشــاركت فالســفه
اهللا  نصـر  توشي هيكـو ايزوتسـو، جـواد مصـلح،     ، يزدي  حائري  پژوه، مهدي محمدتقي دانش

  نمود.سيس انجمن فلسفه مبادرت أ...به تو پورجوادي 
هاي انجمن مشـتمل   هدف« :در اهداف اولية تأسيس، اين دغدغه به خوبي نمايان است

ايران چـه در دوران اسـالمي و چـه در      و علمي  و عرفاني  فلسفي ةاست بر احياي تفكر و انديش
و تحليـل  و نيـز ترجمـه    عرفـت، همتاي م بي ةساختن جهانيان با اين گنجين  و آشنا باستاني، ةازمن

و جلـب توجـه    زبـان فارسـي،    بـه   و شـرق   هاي ديگر اعـم از غـرب   آثار فلسفي و فكري تمدن
 »گيـر اسـت.   بشر امروز با آن گريبـان   كه  هاي فكري و مسائل خاصي متفكران ايراني به مكتب

سـالمي و  وگـوي فالسـفة ا   تجربة مباحث تطبيقي و گفت ).2: 1355(انجمن حكمت و فلسفه، 
اسـاطير هنـدو و   و مباحـث تطبيقـي   و عالمـه طباطبـائي    هانري كـربن غرب همچون مذاكرات 

ســهروردي و و انتشــار و تصـحيح و تحقيـق تطبيقــي در بـاب آثـار       اسـالمي و عرفـان تطبيقـي   
 ها بود. و .... از جملة اين فعاليت و بيروني  سينا  مالصدرا و متون عربي ابن

، صر به گـروه فلسـفة دانشـكدة ادبيـات    با ورود سيد حسين ن طبيعي است كه بنابراين
. در ايـن مقطـع در كنـار دروس    گيـرد  درسي شـكل مـي  هاي  تغييراتي مهم در متون و برنامه

گرايــي و  ، عقــلســفة يونــان، قــرون وســطينــاظر بــه فل غربــي كــه عمــدتاً ةمــرتبط بــا فلســف
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جان الك، بـاركلي، هيـوم،   اي چون  بر فالسفه تأكيدگرايي قرن هفدهم و هجدهم با  تجربه
 اي گرايانه و رويكرد انتقـادي  ، نصر با نگرش خاص سنتدكارت، اليب نيتز و اسپينوزاست

، ة اسالميكوشد تا دروسي مانند آشنايي با تاريخ فلسف مي ،جديد دارد ةكه به تجدد و فلسف
 هروردي و بعضـاً سـينا، سـ   نـاظر بـه متـون فلسـفي ابـن      متون فلسفي به زبان عربي كـه عمـدتاً  

  . ست و درس علم و تمدن در اسالم را در برنامة آموزش فلسفه بگنجاندمالصدرا
 ة، مبتنـي بـر نقـادي وي نسـبت بـه غلبـ      ريزي آموزشي فلسفه اين نگاه نصر در برنامه

سـويي و بـه حاشـيه رفـتن آمـوزش       دانشگاه تهـران از  ةغربي در گروه فلسف ةآموزش فلسف
  گفتماني آن از سوي ديگر است. اسالمي و مهجوريت ةفلسف

هــاي جديــد غربــي  شناســي نــوع مواجهــة جهــان اســالم بــا فلســفه نصــر بــه آســيب
هـاي فكـري فلسـفي غـرب از سـويي و       پردازد، اينكه نوعي شيفتگي سطحي به جريان مي

شود و بسته به اينكه  عدم اطالع از مواريث ارزشمند فلسفة اسالمي از سوي ديگر ديده مي
جغرافيايي غربي ( آلمان، انگليس، فرانسه و اخيراً آمريكـا) مبـدأ انتقـال آن    كدام جريان 

آنكه اندك توجـه و ارتبـاطي بـا     كند بي ها باشد، چهرة انديشة فلسفي را متمايز مي انديشه
بوم فرهنگ اسالمي و مسائل انضـمامي جوامـع اسـالمي روزگـار مـا داشـته باشـد:         زيست

كـه از    افكـار فلسـفي   ،در محافـل دانشـگاهي   خصوصـاً امروزه در اكثر ممالك اسالمي م«
  فـراوان   زمين سرچشمه گرفته و در آن ديار رشدونمو كرده است با عالقه و شـوق   مغرب

  . گيرد مورد بررسي قرار مي
، اولـين  جه به غلبة فرهنگ و زبان فرانسـوي غربي به ايران و با تو ةاز بدو ورود فلسف

چنانكـه نخسـتين   . ه رنه دكارت فرانسـوي اختصـاص دارد  ب آثار منتشر و ترجمه شده عمدتاً
محمدعلي فروغي است كـه   ةاروپايي به زبان فارسي، سير حكمت نوشت ةكتاب تاريخ فلسف

فرهنـگ فرانسـوي را    تـأثير نصر . )1390(شجاعي، شود منتشر مي 1320-1310هاي  طي سال
در  مـثالً « ؛دانـد  در تكوين فلسفه و علوم انساني مدرن در ايران از مصاديق همـين اصـل مـي   

  ي بـوده يترين و مؤثرترين نفـوذ اروپـا   آن در قرون اخير فرهنگ فرانسوي قوي  در  كه  ايران
لين اثر دكارت او) Discours de La me'tode( بردن عقلبه كار  روش  در  گفتاراست كتاب 

  به زبان فارسي ترجمه شد.  كه  جديد بود ةفلسف
ديگـران بـوده     از  بـيش   و روش متفكران فرانسـوي   در محافل دانشگاهي نفوذ فلسفه

همچنــين در  آيــد. شــمار مــي هي بــياروپــا  در حــال حاضــر مــؤثرترين نفــوذ فكــريو اســت 
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هاست در خـود اروپـا    كه مدت) A.Comte(  مكتب ثبوتي اگوست كنت  هنوز  شناسي جامعه
عنـوان يـك    هبـ  در محافل علمي نـدارد،   و نفوذياست ساقط شده   اعتبار  از  وبيش ديگر كم

وحـي منـزل مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار         لةمنز هب  ها مكتب بزرگ علمي و حتي نزد بعضي
انگليسـي و   ةدر حـالي كـه در هنـد و پاكسـتان فلسـف      ».شـود  گيرد و تدريس و تعليم مـي  مي

  .)3: 1353، (نصر شود پوزيتيويسم منطقي و آراي هربرت اسپنسر غالب مي
 ةمدرن غربي بر سر مهر نيست و انتقال و ترجمـ  ةبا مكاتب و آراي فلسف نصر اصوالً

نوعي داند بلكه آن را  نميآثار مثبت  أاين آثار به جهان اسالم و از جمله ايران را نه تنها منش
  راهـا   آن  اكثـر   فلسفي جديد كه بايد در واقـع   هاي و مكتب« داند: ف ميماندگي مضاع عقب

يعنـي  ) Mesosophia، (دوسـتي حكمـت مزوسـوفيا     يعنـي ) Philosophia( فيلوسـوفيا   جـاي  هب
  ممالـك   در  طور نامسـاوي و نـاهموار  ه لباس ب مانند مد ،دانست  دشمني با حكمت و معرفت

  افتـادگي   عقـب   يـك   بـا   هميشـه   عـالوه ايـن توسـعه    هبـ  .»يابـد  مـي   گسترش ،مختلف اسالمي
آنچـه در ممـالكي كـه در حـال تقليدانـد       شـود  مياست كه باعث   ناپذير زماني توأم اجتناب

و   درهمان ممالكي كه منشأ اين افكار بوده است متروك شـده  ،گردد متداول و پسنديده مي
 سپرده شود.  به دست فراموشي

در ايـن عبـارات    ،هاي جديد غربي و آموزش آن ورود فلسفهاين بدگماني نسبت به 
  هـاي  هاي فكري و فلسـفي آن عـده كـه صـرفاً از مشـرب      فعاليت«يابد:  صراحت بيشتري مي

بيشتر شبيه بـه   جاي اينكه مانند گلي از خاك برويد، هكنند ب پيروي مي  ييجديد اروپا  فكري
ريق تغذيـه و رشـدونمو در زمـين فـرو     طاز تصنعي بدون ريشه و صورت  هب  گياهي است كه

 ةنـه تنهـا يـك رابطـ     .با اولين تندباد سـرنگون و تبـاه خواهـد شـد      اين ترتيبه و ب  باشدرفته 
اسـالمي   ةفكري جامعـ   و اساس ها اني و آرمياروپا  حياتي و دروني بين افكار جديد فلسفي

و  كننده از اثر اخالل  چنانكهشود  دو ديده مي  آن  بين  نيز  وجود ندارد بلكه مخالفت شديدي
 آيـد.  خـوبي برمـي   هدارد بـ   اسالم  حتي مخرّبي كه اين طرز تفكر در حيات عقلي و اجتماعي 

و ذوق   خالقيـت  ،  اسـت   افكاري كه بدون توجه به مباني فرهنگـي و تـاريخي اقتبـاس شـده    
بـرد   مـي   از بين كند مي  ي را كه اين افكار برآن حكومتيها فطري بسياري از شاگردان رشته
  هـاي فكـري جديـد از    شود كه پرشـورترين پيـروان مكتـب    و باعث حياتي چنان تصنعي مي

علـت عميـق    به  لكن كمتر كسي اند. و تأسف كرده  نارضايتي  انگيز كنوني اظهار وضع رقت
بسـياري از مطـالبي     واقعي بـين ة القيدي كه از نبودن رابط اين ركود فكري و حس انفعال و
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و روح و حيـات درونـي     شود محافل علمي و دانشگاهي ممالك اسالمي تدريس مي كه در
نيسـت و يـك مـرگ      حيات ةگيرد توجه كرده است كه هرحركتي نشان اسالم سرچشمه مي

 خوابيـده اسـت،    ييهـا  واقعي به از يك حيـات تصـنعي اسـت و جهـان اسـالمي روي گـنج      
(عـدم   باشـد  خزائني نمي  حاكي از عدم چنينوجه  يچه غفلت از آن به  كه  هاي حكمتي گنج

  ).5: 1353نصر، ( »الوجدان اليدل علي عدم الوجود
سـس  ؤم ،جديد ايران از نقـش دكتـر يحيـي مهـدوي     ةدر تكوين نهاد آموزش فلسف

 ،پـس از اخـذ درجـات علمـي در پـاريس     وي  .فة دانشگاه تهران نبايد غفلت كردگروه فلس
  دانشـگاه   ادبيـات  ةعمومي و منطق از دانشكد ةدر فلسفتحصيالت عالي  ةنام گواهيهمچون 

به عنوان دانشيار فلسفه وارد خـدمت دانشـگاهي    رسماً 1320در سال  ،1317پاريس در سال 
مكاتـب   تاريخ فلسـفه،  مانندمختلف  ه بازنشسته شد تدريس دروس،ك1352مهرماه   شد و تا
دكتـراي   ةاز بـدو تأسـيس دور  . ايشـان  را برعهـده گرفـت   متـدولوژي و متافيزيـك   فلسفي،
اران ذگـ  سياسـت  شاگرداني را تربيت كرد كه جملگي از اساتيد مطرح فلسفه و بعضاً فلسفه،
هـايي   ، شخصـيت انـد  رسي فلسفه پـس از انقـالب بـوده   متون د مؤلّفانآموزش فلسفه و  مهم

 ي،دكتر نصـراهللا پورجـواد   دكتر غالمرضا اعواني، دكتر احمد احمدي، مرحوم آقايانچون 
دكتـر رضـا    مـراد داودي،  دكتـر علـي   ، عـادل   دكتر غالمعلي حداد جهانگيري،  محسن  دكتر

خـانم فاطمـه مظـاهر     زاده، نقيـب   دكتـر ميرعبدالحسـين   الدين مجتبـوي،  دكتر جالل داوري،
  .تهراني و خانم مهتاب مستعان

مهدوي بـه لحـاظ تـأليف و عمـدتاً ترجمـة متـون درسـي فلسـفه نقـش بسـيارمهمي           
ترين آثار ايشان را، كه برخي به مدت بيش از سه دهه منبع  اند و در اينجا فهرست مهم داشته

  ايم؛ اند آورده درسي و آزمون فلسفه بوده
 .1323 ، شاله  فليسين ، علمي ةفلسف  شناخت روش علوم يا ةترجم. 1

 .1347 ، رانانتشارات دانشگاه ته پل فولكيه، ، عمومي يا مابعد الطبيعه ةفلسف ةترجم. 2

  .1370 انتشارات خوارزمي، ژان وال، در مابعدالطبيعه،  بحث  ةترجم. 3
 ژال وال و ديگران، روژه ورنو، بودن،  هست  هاي نگاهي به پديدارشناسي و فلسفه. 4

 .1375 ،انتشارات خوارزمي (برگرفته و ترجمه)،

 انتشارات خوارزمي، منادولوژي از اليب نيس(مقدمه و شرح از بوترو و ديگران)،. 5
1375. 
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 .1376 ، خوارزمي  انتشارات شكاكان يونان،. 6

انتشـارات   اميل برهيه، تجدد، ةوسطي و دور  قرون ةترجمه و تلخيص تاريخ فلسف. 7
 .1376خوارزمي، 

  :است ها پرداخته داوري اردكاني به وضع آموزش فلسفة جديد و معاصر در همين سال
وي فلسفه و علوم تربيتـي دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه تهـران      دانشج 1334من در سال   وقتي
كردند و به طور كلي كساني كه در ايران كـم و بـيش    استاداني كه فلسفه تدريس مي شدم،

نامـه و درس فرعـي در    پيش خـود يـا شـايد بـه عنـوان شـهادت        را  فلسفه دانستند، فلسفه مي
قط در فلسفة جديد كتاب درسـي خيلـي   در آن زمان نه ف هاي اروپا آموخته بودند. دانشگاه
بــراي تــدريس در دانشــگاه وجــود   مناســب هــم كتــاب  اســالمي  بلكــه در فلســفة كــم بــود
  .)259 :1390 (داوري اردكاني،نداشت

معاصـر   ةيكي از اساتيد فلسف ةزيست ةعبارات فوق كه تعابيري دست اول از تجرب
 ةدهنـد  بـه خـوبي نشـان    اسـت جديد و معاصر غربـي)   ة(و جزو نخستين دانشجويان فلسف
باشد. در  هاي درسي فلسفه (اعم از اسالمي و غربي) مي سطح آموزش، پژوهش و كتاب

ريـزي درسـي    توان نوع برنامه همين عبارات منقول از داوري اردكاني به خوبي مي ةادام
  شصت را به خوبي ديد: ةچهل تا ده ةده

و دو درس  متون فلسـفه  ةاز يك درس دو ساعت  نظر صرف... ي در رشتة فلسفه و علوم تربيت
اول  (سـال  فلسفه سه درس تاريخ  پنج درس ديگر در فلسفه داشتيم: ،منطق و فلسفة اسالمي

و يــك درس  ســوم فلســفة جديــد)  و ســال  ســال دوم فلســفة قــرون وســطي فلســفة يونــان،
فلسفة يونان به عهـدة آقـاي    تدريس درس تاريخ باالخره يك درس اخالق. مابعدالطبيعه و

يحيـي مهـدوي     دكتـر   بود و تاريخ فلسفة قـرون وسـطي را آقـاي    دكتر غالمحسين صديقي
رضـازاده شــفق هـم تــاريخ فلسـفة جديــد درس     آقــاي دكتـر صــادق  كردنـد.  تـدريس مــي 

هنـوز مـن    كرمـاني بـود.   بقـائي  تدريس درس اخالق به عهدة آقـاي دكتـر مظفـر    دادند. مي
ايشـان   .اضافه شدند فلسفه  رشتة  مدرسان  آقاي دكتر فرديد به جمع  كه  بودم  ليسانس نگرفته

داوري اردكـاني،  ( دگفتنـ  بيشتر به فلسفة معاصر نظر داشتند و از نيچه و هيدگر و سارتر مـي 
1390 :259.(  

  
  ريزي آموزشي فلسفه بعد از انقالب اسالمي برنامه

معاصر در كشورهايي چون ايران و تركيه را مفهومي سـاختن   ةجدي فلسف ةشايد بتوان مسئل
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يـواخيم ريتـر   و انديشيدن به وضعيت انضمامي اين كشورها در قبـال وضـعيتي دانسـت كـه     
  وي به آن پرداخته است. »يياي اروپا ي شدن به عنوان مسئلهياروپا« جستارمتفكر آلماني در 

اجتماعي و فرهنگـي   مدرنيزاسيونهاي  برنامهاقامت در تركيه پيامدهاي  از چند سال  پس  كه
 ،كنـد  فرهنگ ماقبل مدرن را بررسي مي  با  فرهنگ مدرن  تر نتايج تالقي عناصر و از آن مهم
 بـا قـرار گـرفتن در مسـير     - كنـيم ايـران   و اضـافه مـي   - كشورهايي مانند تركيـه  معتقد است

وي بـا اسـتفاده از    .انـد  شـده تـاريخي   گسسـت   دچـار  تجـدد  ةتجربـ و  غربـي  ةتوسع الگوي
هاي ناظر  مل در باب امكانات و محدوديتأترا  معاصر ةكاركرد مهم فلسف ،اصطالح هگلي

 (مصـلح،  داند مياين كشورها  ةبين گذشته و آيند )Versohnung(وفاق  وضعيت آشتي و به
1384: 43.(  

 فلسـفي  هـاي  شناسـي  با مراجعه به سايت كتابخانة ملي، موسسـة خانـة كتـاب، كتـاب    
 ةتوان از نوعي رشد و توسـع  هاي درسي فلسفه مي ، مجالت فلسفي و برنامه)1385(رحمتي، 

ويـژه از   هاي پس از انقالب و بـه  معاصر در سال ةهاي فلسف ي و حتي كيفي متون و برنامهكم
  .هفتاد به اين سو سخن گفت ةده

كـه تـا    1366سـال  در اولين سرفصل كارشناسي فلسفه (بعد از انقالب اسـالمي) در  
واحــد دروس  86از جمــع  ،هــاي فلســفه بــوده اســت ريــزي گــروه مبنــاي برنامــه 1388ســال 

جديد و معاصر بـه ارزش   ةاخالق در تفكر غربي، تاريخ فلسف ةتخصصي منطق جديد، فلسف
 14 واحد (جمعاً 4علم به ارزش  ةمعاصر و مكاتب جديد قرن بيستم و فلسف ةواحد و فلسف 2

عنـاوين   ،قبـل از انقـالب   ةشده است. در دروس اختيـاري هـم مشـابه برنامـ    واحد) تصويب 
تعلـيم و   ةتطبيقـي و فلسـف   ةسياست، فلسـف  ةفلسف هنر، ةشناسي و فلسف چون زيبايي مرتبط هم

منـابع و متـون    ،در شـرح سرفصـل هيچكـدام از عنـاوين فـوق     متأسفانه تربيت حضور دارد. 
 .)1366 ،ريزي برنامهشوراي عالي  ةفلسف ةدرسي معرفي نشده است(كميت

شود. در اين سرفصـل از   سرفصل كارشناسي ارشد فلسفه تصويب مي 1376سال  در
بـه   )اگزيستانسپديدارشناسي (هاي  واحد فلسفه 2واحد دروس تخصصي و الزامي فقط  20

هــاي تحليلــي و زبــاني،  واحــدي فلســفه 2معاصــر و از دروس اختيــاري چهــار درس  ةفلســف
معاصـر اختصـاص دارد. در    ةسياست و حقوق به فلسف ةعلم و فلسف ةاي حيات، فلسفه فلسفه
  .اند جا هم منابع و متون درسي فلسفه معاصر معرفي نشده اين

 ةهـاي فلسـف   در گروه 1385در اولين سرفصل مصوب دكتري فلسفه كه تا قبل از سال 
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نشگاه آزاد اسـالمي و ... مبنـاي   هاي تهران، شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي، اصفهان، دا دانشگاه
واحـد اختيـاري) بـه     4 -واحد الزامـي   20واحد ( 24ريزي آموزش فلسفه بوده است، از  برنامه

و در » هاي اگزيستانس يـا پديدارشناسـي   فلسفه«واحدي  2ترتيب در دروس الزامي فقط درس 
 ةبـه فلسـف  » يليهاي تحل فلسفه«و » صالح عملي ةفلسف«واحدي  2دروس اختياري هم دو درس 
  ) .1366ريزي،  شوراي عالي برنامه ةفلسف ةمعاصر اختصاص دارد(كميت

ي هـا  انها منابع و متون درسي به زبان فارسـي يـا بـه زبـ     در هيچكدام از اين سرفصل
در دروس اختياري هم بـه خطـوط كلـي جريـان پراگماتيسـم و       اروپايي معرفي نشده است.

  .اكتفا شده است -بدون معرفي منابع  - ها  تحليلي و فيلسوفان شاخص اين نحله ةفلسف
تخصصي دكتري  ةدانشگاه تهران دور ةدر گروه فلسفزمان  هم طور به 1385سال  در

جديـد و معاصـر    ةتخصصـي دكتـري فلسـف    ةمعاصر و در دانشگاه شـهيد بهشـتي دور   ةفلسف
  ..شود اندازي مي راه

سـيس سـازمان مطالعـه و تـدوين     أبا ت ،ي فلسفه پس از انقالبمنابع آموزش ةدر حوز
منـابع   ةعمـد ايـن دو سـازمان   ، ها (سمت) و مركز نشر دانشگاهي گاهكتب علوم انساني دانش

 ةتـاريخ فلسـف   ةمجموعـ  ةكنند. مركز نشر دانشـگاهي بـه ترجمـ    مين ميأآموزشي فلسفه را ت
اي چـون فلـوطين، بـاركلي،     آثـار فالسـفه   ةترجم ليف وأاثر ميان محمد شريف و ت اسالمي

، فلسفه به انتشار آثاري از دكارت، كانـت  . سازمان سمت هم در گروهپردازد كانت و ... مي
، دين، فلسفة سياست، تاريخ فلسفة اسالمي ة، فلسفيي چون فلسفة علمها ژيلسون و در حوزه

ر ناشـران دولتـي، ناشـران    پـردازد. در كنـا   متون فلسفي بـه زبـان عربـي و انگليسـي و ... مـي     
انـد كـه    ، حكمت و ... به انتشار كتب فلسفي پرداختـه خصوصي همچون طرح نو، مركز، ني
  1.)1379 جزو منابع آموزشي آمده است(كديور،

سـير  در كنـار   ،در بين منابع درسـي آنچـه بـيش از همـه بيشـترين ارجاعـات را دارد      
 ة، مجموعـ مـورد توجـه بـوده اسـت     به طوري جـدي  كه از قبل از انقالب حكمت در اروپا

  .ادامه دارد 80است كه حضورش تا اوايل دهة كاپلستون  ةتاريخ فلسف
                                                                                                                                        

محسـن كـديور و محمـد    ( مأخذشناسي علوم عقليدر آثاري نظير توان  ميشناسي اين منابع را  تفصيل كتاب.  1
انتشـارات  ، 1395حسينعلي رحمتـي،  (جلد 2، غرب ةخذشناسي فلسفأمو  )انتشارات اطالعات، 1379نوري، 

ها را  آنما به جهت پرهيز از اضافه شدن حجم مقاله  ؛توان دنبال كرد مي )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
  .در اينجا نياورديم
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كاپلستون مطرح شـده اسـت، يـا نـاظر بـه       تاريخ فلسفة غربعمدة مباحثي كه در باب 
هـاي مختلـف تـاريخ فلسـفه از يونـان، قـرون        محتواي كتاب و شيوة مواجهة كاپلستون با دوره

وسطي، دورة جديد و معاصر و شيوة ورود و خـروج او در طـرح آراي فالسـفه اسـت؛ اينكـه      
ر فرهنـگ يونـان و   سـقراطي و جايگـاه اسـطوره د    كاپلستون در مواجهة با فلسفة پيش المثل في

سـقراطيان و حتـي افالطـون و ارسـطو، چنـدان       ورزي پـيش  نقش اين مؤلفة فرهنگي در فلسـفه 
انصاف به خرج نداده است و يا در جلد دوم و بحث از فلسـفة اسـالمي و تـأثير و تـأثر متقابـل      

ي سـينا دچـار اشـتباهات    اي چـون ابـن   فلسفة اسالمي و فلسفة قرون وسطي، در فهم آراي فالسفه
دهــد، تلقــي مرســوم در  شــده اســت و حتــي در روايتــي كــه از فلســفة دورة جديــد ارائــه مــي

نگاري فلسفة غرب كه فلسفة دوران جديد را در گسست از فلسـفة قـرون وسـطي طـرح      تاريخ
داند و همگام بـا كسـاني چـون ژيلسـون، حضـور آراي فلسـفي فيلسـوفان         كند، افراطي مي مي

دهـد. كاپلسـتون حتـي     نيتز و اسپنوزا نشان مي دكارت، اليب مسيحي قرون وسطي را در فلسفة
كه اقتضـاي   در مواجهه با فالسفة معاصري چون نيچه هم، نتوانسته است به نحو همدالنه، چنان

هـا   اي از انديشـة او ارائـه دهـد. ايـن    »عيني«االمكان  نگاري فلسفه است، روايت حتي كار تاريخ
حتواي كتاب مطرح شده است. برخي مباحـث نيـز نـاظر    بخشي از انتقاداتي است كه در باب م

هـاي او در   فهـم  نگـاري فلسـفه و تـأثير مفروضـات و پـيش      در تاريخشناسي كاپلستون  به روش
اي كه بر جلد اول تاريخ فلسـفه نگاشـته    روايت تاريخ فلسفه است. هرچند كاپلستون در مقدمه

ذعان دارد و بـه مخاطبـان ايـن اطمينـان را     نگاري فلسفه ا ها در تاريخ داوري است، به تأثير پيش
  فيلسوفان، جانب انصاف را فرو نگذاشته است.  يدهد كه در روايت و نقد آرا مي

تــاريخ و  ة، فلســفعلــم ةفلســف ةهمــانطور كــه مباحــث معاصــر در حــوز همــه ايــنبــا 
بسيار دشوار  نگاري تاريخدر  )objectivity(» عينيت« گفتن از دهد سخن هرمنوتيك نشان مي

 نگاري تاريخهاي ديني، فلسفي و فرهنگي مورخ به معناي عام كلمه، كار  فرض است و پيش
مجلـدات   ةبرخي از مباحث هم ناظر به ترجم ).1389(ايگرس،دهد او را تحت تأثير قرار مي

و  ايـن مجموعـه كاميـاب بـوده     ةدر ترجمـ اينكـه مترجمـان چقـدر     ،كاپلستون است ةگان 9
كاپلسـتون   ةجلدي تاريخ فلسـف  9 ةدورترجمة اين كار برآيند.  ةبه خوبي از عهد اند توانسته

گزيني اصطالحات  اند كه هركدام سبك خاصي در ترجمه و معادل مترجم انجام داده 10را 
ها يكدست نيست. هرچند كه كل ايـن مجموعـه،    دارند و بايد گفت كه كيفيت اين ترجمه

اسماعيل سعادت)، ولي خوانندگان به خوبي بـا اُفـت و    ويراستار واحدي داشته است( استاد
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اولين بار و براي سال پيش كامران فاني  30شوند.  گانه مواجه مي 9خيز ترجمه در مجلدات 
، بـه مناسـبت انتشـار    كه در نشر دانـش منتشـر شـد   » نگاري فلسفه تاريخ« اي با عنوان در مقاله
رگمهر ترجمـه كـرده بـود، بـه معرفـي      كتاب كاپلستون كه مرحوم بز» كانت«بخش  ةترجم

 9جلدي كاپلستون پرداخت و ضمن آن به رويكردي كه كاپلستون در اين  9 ةتفصيلي دور
هفتاد و با رونـق گـرفتن    ة). از اواخر ده1361 (فاني،كرده است جلد داشت اشارات خوبي 

فلسـفه  جديـدتري همچـون تـاريخ    منابع  ةكتب فلسفي است كه با نشر و ترجم ةبازار ترجم
ــج ــدراتل ــه ة، برگزي ــاي موضــوعي   ترجم ــره ــل  ةدائ ــفي پ ــارف فلس ــوز المع  ةادوارز در ح
  . تاريخ و ..مواجه هستيم ة، فلسفشناسي، فلسفة علم، فلسفة اخالق معرفت

ات مكــرر مقــام معظــم رهبــري مبنــي بــر بــازنگري تأكيــدو پــس از  1388در ســال 
مصـوبة شـوراي عـالي انقـالب      علـوم انسـاني طبـق    ةهـا در حـوز   هاي درسي دانشـگاه  برنامه

 ة. در كـارگروه فلسـف  أسـيس شـد  ، شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني تفرهنگي
، كـارگروهي  1361 مصوب كارشناسي فلسفه در سال ةاين شورا براي اولين بار بعد از برنام

اين رشته رسي و منابع د ةسراسر كشور به بازنگري برنام ةاستاد فلسف 40با مشاركت بيش از 
ها به  مرتبط با سرفصل ، مسئوليت تدوين كتبسمت اي با سازمان نامه پرداخت و طي تفاهم

  1واگذار شد.اين سازمان 
  

  گيري نتيجه
خورد عدم توجه به لوازم اتخاذ  ريزي آموزشي فلسفه به چشم مي تاريخي برنامه آنچه در روند

  معرفتي است: ةضمامي تاريخي اين حوزفلسفه و نسبت فلسفه با وضع انانوعي مت
 متـوني كـه از خـالل    ة. فلسفه بـا مجموعـ  بيرون از تاريخ خودش وجود ندارد فلسفه

 اسـت از  ندارد و فلسفيدن، نخست عبـارت ها  آن يكي است و فرقي با ،به بيان درآمدهها  آن
هاي طرح شده  از سروكله زدن با همين متون: به عبارت ديگر، فلسفه رويارو شدن با مشكل

يـا بـراي   هـا   آن سـت بـراي از سـر گـرفتن    ها آننهادهـاي بيـان شـده در     در همين متون يا بر
                                                                                                                                        

و عضو سازمان مطالعه و تدوين (سمت) رئيس فقيد  ،وگوي نگارنده با مرحوم دكتر احمد احمدي .  گفت1
به دليـل محـذوريت اعـالم شـده از طـرف       .1396شوراي تحول در علوم انساني، خرداد  ةكارگروه فلسف

 ةتفصـيل تحـوالت بعـدي سرفصـل كارشناسـي فلسـفه را در مقالـ        محدوديت حجم مقالـه، مبني بر مجله 
  ديگري بسط خواهم داد.
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... در اين صورت تاريخ فلسفه به عنـوان كـاري در   ها آنمشخص كردن وضع خود در قبال 
بزرگ گذشته به لحظه استراتژيكيِ اساسي، در جريان فعاليت فلسفي  بازخواني انتقادي آثار

 ).12 :1380 (دوالكامپاالني، به معناي خاص كلمه، تبديل خواهد شد

نگـاري   اين مبنا در عين حال كه روايتگر نوعي متافلسفه و تمهيد مبنايي براي تـاريخ 
صحيح مواجهه  ةترسيم نحومعاصر و  ةآموزش فلسف ةتواند مبنايي براي شيو فلسفه است، مي

نـوع   ةبا متون و آراي فيلسوفان باشد. در آموزش رسمي فلسـفه در كشـور مـا بـه دليـل غلبـ      
اسـتداللي از فلسـفه كـه بـا محوريـت اسـتدالل و         -خاصي از متافلسفه و تلقي عمدتاً تحليلي

و مبنـايي بـراي آمـوزش     ةمثابـ  كمتـر محـل اعتنـا و بـه     ،ي منطقي است، نگـاه فـوق  ها انبره
 هـا و مناقشـات   پژوهش فلسفي است. اين فقدان نگاه انضمامي بـه فلسـفه را در برخـي نـزاع    

يكـي از   ةبراي مثال اينكه استادي در گروه فلسف، توان ديد و برون آكادمي فلسفه مي درون
اصرار دارد كه آثـار ويليـام جيمـز، ژاك دريـدا،      ها ايران، براي دهه هاي معتبرترين دانشگاه

بندي نيست و بيشـتر نـوعي نقـد ادبـي و اجتمـاعي و       قابل طبقه» فلسفه«و ...ذيل ميشل فوكو 
، بـه خـوبي نمايـانگر نـوعي مناقشـات درون      شناسي فرهنگي و نهايتاً شبه فلسـفه اسـت   روان

   .استآكادمي در باب چيستي و كاركرد فلسفه 
 2017ل هـا در سـا   بندي دانشـگاه  هاي فلسفه در رتبه آموزشي گروه ةبررسي برنام

حركـت از رويكـرد    ةريـزي آمـوزش فلسـف    دهـد كـه گـرايش عمـده در برنامـه      نشان مي
انضـمامي ( منظـور برجسـته شـدن      ةمحور به سـمت آمـوزش فلسـف    آموزشي تاريخِ فلسفه

هـاي   اخالق، سياست، فرهنگ، اجتماع و ...) از سـويي و تأكيـد بـر تشـكيل گـروه      ةفلسف
مسـتمع    -مـتكلم وحـده   ةشاگرد به مثاب  -استاد مباحثه و ديالوگ در آموزش فلسفه به جاي

هـاي مقـدماتي و    بـه همـراه شـرح   مهـم   ةاست .ضمن اينكه تـدوين متـون منتخـب فالسـف    
هــاي فلســفي ســهم قابــل اعتنــايي از   آنتولــوژي آموزشــي در كنــار اصــل متــون در قالــب 

  . 1ريزي آموزشي را به خود اختصاص داده است برنامه
   -  محـور  محور يـا مـتن   هاي ايران عمدتاً آموزش، تاريخ دانشگاههاي فلسفه در  گروه در

 ةاست و از دستاوردهاي خـود فلسـفه بـراي آمـوزش فلسـف      - محور و در برخي موارد جزوه
تصـوير جديـدي از    ،2000شود. ايـن در حـالي اسـت كـه از سـال       معاصر كمتر استفاده مي

                                                                                                                                        
1. QS Philosophy Rankings Released 2017, http://dailynous.com/2017/03/08/2017-qs-

philosophy-rankings-released/ 
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اند تا از  هاي فلسفه كوشيده دپارتمانو است ظهور كرده  -در آلمان ويژه  به -آموزش فلسفه 
هــاي خــاص آمــوزش فلســفي (مخصوصــاً در  آمــوزش فلســفه و روش ةهــاي بــالقو توانــايي
تحليلي، پديدارشناسي، ديالكتيك، هرمنوتيـك، سـاختارگرايي و شـالوده     ةهاي فلسف حوزه
 تـوان در  ). فـي المثـل مـي   Unesco, 2011( ) براي تدريس خـود فلسـفه بهـره گيرنـد    1شكني

 . در ايـن رويكـرد عمـدتاً   بـرد اسالمي و غرب از رويكرد تحليلي بهره  ةخوانش متون فالسف
و اگر بخـواهيم از   شود ميها، تعاريف و پيامدهاي نظريات فلسفي بررسي  فرض مباني، پيش

، ممكن است در مواجهه با متون فلسـفي از منظـر   يج در فلسفة تحليلي استفاده كنيمتعابير را
انـد يـا اينكـه بـه خـوبي       بندي برسيم كه برخي مسائل يا شـبه مسـئله   اين جمع اين رويكرد به
هاي برخـي مـدعيات فلسـفي نـامنقّح هسـتند. همچنـين        فرض اند و يا اينكه پيش تدقيق نشده

، يرماخر، ويلهلـم ديلتـاي، هيـدگر   اي چـون شـال   هاي فالسفه رويكرد هرمنوتيكي در روايت
فلسـفي   لزامات متفـاوتي در بـازخواني متـون و آراي   گادامر و حتي ريكور اقتضائات و اسـت 

آموزشـي  هـاي   در گـروه  ،آموزشي قابل اعتناي اين رويكردهـا هاي  رغم ظرفيت علي .دارند
شوند و كمتر در خوانش متـون   ، اين رويكردها صرفاً گزارش و توصيف ميفلسفه در ايران

سـاز خوانشـي    انـد زمينـه  بتو شوند. توجه به نكات فوق شايد و آراي فلسفي به كار گرفته مي
اسالمي باشد و در ايـن    -، ناظر به مسائل اينجا و اكنون فرهنگ ايرانياستنطاقي، محور مسئله

هـا و   تـوان اميـدوار بـود كـه آمـوزش و پـژوهش فلسـفي در دانشـگاه         صورت است كه مـي 
پژوهشـي بـدون هـدف تقليـل پيـدا        -هاي ما به صرف نـوعي فرماليسـم آموزشـي    پژوهشگاه

  .واهد كردنخ
  

  منابع
». شناسـي  انسـان ) سوم جلد( متعاليه حكمت نظام به درآمدي كتاب بر تأملي« ).1395( محمدرضا، نيا ارشادي

  .63-45ص . 93 .فصلنامة پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي
  .3-1ص  .1.مجلة جاويدان خرد ).1354شاهنشاهي ايران ( ةانجمن حكمت و فلسف

، ترجمـة  در قـرن بيسـتم: از عينيـت علمـي تـا چـالش پسـت مـدرن         نگـاري  تاريخ ).1389ايگرس، گئورگ(
  سمت.تهران: عبدالحسين آذرنگ، 

  انتشارات سخن.تهران: ايران. معاصر  ةفلسف ).1390، رضا (داوري اردكاني

                                                                                                                                        
1. Analytical philosophy, phenomenology, dialectics, hermeneutics, deconstruction and 

constructivism. 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      190

  

  سمت.تهران:  باقر پرهام. ةتاريخ فلسفه در قرن بيستم. ترجم«).1380، كريستيان (دوالكامپاالني
  . انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.غرب ةخذشناسي فلسفأم ).1395سينعلي (رحمتي، ح

اي در علـوم   رشـته  طالعـات ميـان  فصـلنامة م ». رشـتگي  فلسفه كاربردي و ميان ).«1393زاهدي، محمد صادق (
  .42-34ص  ،22شماره . انساني
فصلنامة پژوهش و  ».ايران دانشگاهي هاي كتاب در درسي ةبرنام ةنظري تحليل و نقد« ).1393اصغر ( سلطاني،

 .58-34. ص 20شماره  .نگارش كتب دانشگاهي

  . انتشارات ابن سينا.مباني فلسفه). 1336سياسي، علي اكبر(
 شـماره  .كتـاب مـاه فلسـفه   ». رحكمت در اروپانگاري سي فروغي و تاريخ« ).1390، مالك (شجاعي جشوقاني

  .59-54 ص. 50
  .23-31ص . 14. نشر دانش». فلسفه نگاري تاريخ« ).1361(، كامران فاني

الـدين   ئـت مترجمان(سـيد جـالل   هي ةجلـد، ترجمـ   9، تاريخ فلسـفه ). 89-1362كاپلستون ، فردريك چارلز (
  علمي فرهنگي. ديگران)، انتشارات سروش و ، ابراهيم دادجو، غالمرضا اعواني ومجتبوي

  ، انتشارات اطالعات.ليخذشناسي علوم عقأم ).1379، محسن (كديور
  .اسالمي  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه .هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه ).1384مجتهدي، كريم (

  .60-3. ص 34شماره  .و فلسفه  حكمت   فصلنامة ». تفكر فلسفي در ايران معاصر« ).1384مصلح، علي اصغر (
فصـلنامة پـژوهش و   ». دانشـگاهي كارآمـد و اثـربخش   هـاي   صد ويژگي كتـاب ). «1392منصوريان، يزدان (

 .17-1 ص .29شماره . نگارش كتب دانشگاهي

  . انتشارات اميركبير. معارف اسالمي در جهان معاصر ).1353نصر، سيد حسين (
هـاي علمـي جنـاب آقـاي      فعاليـت مختصري از شرح حال و خدمات فرهنگـي و  « ).1355نگهبان، عزت اهللا (

  .94-48ص  ،43و 93. انشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراند ةمجل». دكتر علي اكبر سياسي
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