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 سخن پ�وهشگ�ه 

انســ�نی معطــ�ف بــه طــ�ح جــ�مع اعــت�ی عل�مکت�ب ح�ض� یکی از آثــ�ر ب�گ�فتــه از  
کش�ر  که اکن�ن به محض� ارب�ب مع�فت تق�یم می  پیش�فت   گ�دد.است 

کــه پی�سته و مســئله همه�یی به ط�ح ج�مع اعت� مجم�عه پ�وژه محــ�ر اســت 
پیشبــ� مبنــ�ی منشــ�ر پ�وهشــگ�ه در ســ�ل رهی�فــت گــ�فتن ه�ی اخیــ� مبنــی بــ� در

ک�رب�دی ــ� پ�یــ  انســ�نیســ�زی عل�مبــ�می و  گ�فتــه و ب خ�دجمعــی و تعــ�طی  ه� شــکل 
گــ�رگ�ه انجــ�م فــ�ز مط�لعــ�تی و   افکــ�ر خب�گــ�ن، نخســت طــی یــک ســ�ل و نــیم، از 

ین   ک�ده سپس وارد اج�ای ط�ح RFPت�و  � ش�ه است.  هعب�ر 
ــ�ن ب�پ�یـــ  کـ ــ�ح  ــن طـ ــ�ای ب�می ه� ایـ ــه بـ کـ ــت  گ�فـ ــکل  ــق شـ ــن منطـ ــ�زی و  ایـ سـ

یــ�ه مهــم به   ه� انســ�نی �زم اســت ســه مق�لــ س�زی عل�مک�رب�دی ک�و صــ�رت متمــ�ی� 
گی�د. ط�ح  ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  ه� تلفیق ص�رت 

 ب�نی) (ک�رگ�وه م  .انس�نی ج�ی� ارزی�بی و نق� ش�ن� ه�ی عل�م مب�نی و ریشه . 1
ه� در ایــ�ان گی�ی و سی� ت�ریخ ورود و اســتق�ار ایــن رشــتهقلم�و و ف�این� شکل.  2

گ�دد یخ) .نظ� افکن�ه ش�د و نق�   (ک�رگ�وه ب�زشن�سی انتق�دی و ت�ر
ک�ربســت آنشــی�ه. 3 ــتهه� و مظــ�ه�  ــ� و تع�مــل ایــن رش ــ� ج�معــ ه ــ�ان در   ه� ه� ب ای
گی�د ه� چ�خ ی�بی و تحلیل ق�ار   ک�ربست)  (ک�رگ�وه .ارز

کنــ�وک�وه�، اتصــ�ل یــ� عــ�م پی�نــ� آن بــ� گنجینــه  گ�رگ�ه ایــن  ه�ی می�اثــی و  از 
شــ�د. از  ام�وز روشــن می  ه� ه� نسبت به نی�زه�ی ج�معتن�سب ی� تغ�ی� احتم�لی آن

ه�ی ف�هنــگ بــ�می و دینــی و بــ� پشــت�ان� ه� ب� تکیه ب� می�اثس�ی دیگ�، این ط�ح
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ی و به از مط�لعــ�ت جهــ�نی و م ی�یــ گ به�ه
ّ

ــ ــ�ا و  محصــ�ل ه� ب�ن�مــ  ه� صــ�رت شــبکل گ
یکــ�د بینی�فته   �نه شکلیاف�اهم ای و بــ� مشــ�رکت محققــ�ن ت�انــ�ی رشــته ان� و ب� رو

ین ش�هپ�وهشگ�ه و ص�حب ی ت�و
ّ
 ان�.نظ�ان س�آم� سطح مل

هــ�ی انقــ�ب اســ�می مبنــی بــ� ه� یکی از آرم�نرود ب� انج�م این ط�حامی� می
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در ایــن   استق�ل فک�ی

یکــ�د ایجــ�د ج�یی ش�د. ط�حب�ره پی ه�ی اعت� ب�ای تحقــق هــ�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
تــ� اث�بخشــی و ســ�دمن�ی علــ�م انســ�نی را  ک�شــ� ، میپی�نــ� میــ�ن نظ�یــه و عمــل

کش�ر مبنی ب� م�لفه  متعّین نم�ی�.  گ�اییه�ی ب�میمعط�ف به پیش�فت 
هــ�یی از  انســ�نی و مط�لعــ�ت ف�هنگــی در مســی� تحقــق بخش�وهشــگ�ه عل�مپ

یــ�اســن�د ب��دســتی و پی یــت و امنــ� و بــ� مســ�ع�ت ســ�زم�ن هیئت ه� جــ�یی م�م�ر
نخبگــ�نی علــ�م انســ�نی  ه� ب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را بــ�ای اســتق�ار عینــی شــبک

ک�ده و به اج�ا درآورده است.    کش�ر ط�احی 
ت�ریج پس از انتش�ر مجلــ�ات ح�ضــ� در ضل الهی در نظ� دارد به پ�وهشگ�ه به ف 

هــ�ی  گ�ارش هــ� (از ط�یــق  س�زی نشــ� محصــ��ت ط�ح زم�ن ب� متن�ع این م�حله و هم 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ ــی، گ�ارش راهبـ ــته ه�ی سی�سـ ــی، بسـ ــی ملـ ــ�ی علمـ ــ�م�ت  هـ ه�ی خـ

، ه�ی علمــی _ پ�وهشــی ای، جســت�ره�ی علمــی و فنــی، مق�لــه تخصصــی و مشــ�وره 
ــیع ــی، هم_  لمـ ــخن�انیان�یشـــیتخصصـ ــ�نی و سـ ــیه�ی نخبگـ و...)  ه�ی علمـ

کت�ب آم�ده� را نی� به م�بقی نت�یج پ�وهش  نش� س�زد.  ه� ص�رت 
 یکی از ش�خص

ً
که میاص�� ت�فیق یک نه�د پ�وهشــی،   ه� ت�ان� نش�نه�ی مهم 

ــه  ــ�و عل�مبــ ی�ه در قلمــ ــ�ای ط�حو ــ�، اجــ ــ�نی ب�شــ ــ�خص، همانســ ــ�ی شــ ــ�ا، هــ گــ
ــ من� و نــــــــ�ظ� بــــــــه چ�لشمســــــــئله   ه� هــــــــ�ی اجتمــــــــ�عی و اث�گــــــــ�ار در ع�صــــــ
کن�نی در حقیقت م�سســ گ�اری سی�ست که بت�ان� در ش�ایط  پ�وهشــی  ه� ه�ست 
یف و اج�ای ط�ح اعــت� بــه نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س�زد. تع�  ه� را به ج�گ

یـــــت روشـــــن همـــــین منظـــــ�ر در مســـــی� تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــم ان�از و م�م�ر
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ــ  ــگ�ه، منـــ�رج در ب�ن�مـ ــ�دی آن، به  ه� ت�ســـع ه� پ�وهشـ کـــه بـــ�ای شـــم�ر میراهبـ آیـــ� 
یخ پ�وهشـــگ�ه ب�ن�مـــ  ــ�ر در تـــ�ر ــ�ا شـــ�ه اســـت و   ه� نخســـتین بـ ت�ســـعه تع�یـــف و اجـ

کت�ب انســ�نی هــ�ی اعــت�ی عل�م�حه�ی مجم�عــه طبخشی از دست�ورده�ی آن 
 است. 

ارتقــ�ی در ف�این� تع�یف و اج�ای ط�ح جــ�مع اعــت�، بــه لطــف الهــی، ف�صــت 
ــ� و  ط�ح کیفیـــت علمـــی ــ�زیهـ ی�ســـ�خت ت�انمن�سـ ــگ�ه و تق�یـــت ز ه� در پ�وهشـ

ه� و بــه مــ�ازات اجــ�ای ایــن طــ�ح کــه طــی ایــن ســ�لدوچنــ�ان شــ�ه اســت، چن�ن
کثیــ�  ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای ی از اعضــ�ی محتــ�م هیئــتتع�اد 

و رشــ� بــیش از   دو ب�ابــ�یعلــم بــه رشــ� بــیش از   ه� ط�ح م�ک�ر و رسی�ن ت�لیــ� ســ�ان
ــ�ی ــنج ب�ابــ ــ�  پــ ــگ�هی و رشــ ــ�ن دانشــ ــِ� متــ ــ�نقــ ــ��ت و   ه� ف�اینــ ــ� مقــ ــ� و نشــ ت�لیــ

کیفیت پ�وهشی،  ن�مه جست�ره�ی انتق�دی و انتش�ر فصل ش�ن ســه ب�ن�هه�ی ب� 
المللــی بین ه� شــ�ن مکــ�ر در جشــن�ار نقــ� ســ�ل و ب�گ�ی�ه ه� جشــن�ار ســ�ل پیــ�پی در  

ای پ�تـــ�ل در  صـــع�د بـــیش از چه�رصـــ� پلـــهملـــی دیگـــ�،  ه� هـــ� جشـــن�ارو ده فـــ�رابی
انس�نی در ســطح عل�م ه� نظ�ی ه� بن�ی جه�نی الکس�، ت�سیس قطب علمی، ارائرده

ــی ــ�  مل ــمگی�و رش ــ�ز فع�لیت چش ــ�ی ح ــمت�ویجی ه� ه ــ�زی عل ــق  س ــبکو تحق  ه� ش
کشــ�ر، شــ�اه�ی نف�ه متشکل از است�دان ص�حب  ه�ار سهنخبگ�نی   نظ� از س�اس� 

 آی�.شم�ر میس�زی و ارتق�ی ت�انمن�ی به از این ظ�فیت
هــ�یی از  هــ� و آثــ�ر، بخشهــ�ی ایــن مجم�عــه ط�حم�یت  ه� ب�یهی است بــ� همــ 

کت�ب ــن  ــ�ای ــ� ب ــل نظ ــً� اه ــ�، یقین ــتی نب�ش ک�س ــ�ری از  ــل و ع ــ�لی از خل ــ� خ ــ�  ه نق
ــح�نه و راهنم�یی ــ�ام و  ن�صـ ــ�ای قـ ــگ�ه را بـ ــ�د پ�وهشـ ــ�بی خـ ــ�ی ایجـ ــ�ی راهگشـ هـ

 ه�ی بع�ی م�د خ�اهن� رس�ن�.وری بیشت� این آث�ر در چ�پم�یه 
جــ�یی تعــ�لی و ابــ�از مســّ�ت از پیدر پ�ی�ن، ضمن سپ�ســگ�اری بــه درگــ�ه حق 

ــ� ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینه اســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ  ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ن مبنـــی بـ
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یشــ  شــ�د ایــن مجم�عــه م�هــ�ن حم�یــت انطبــ�ق بــ� زمــ�ن» یــ�دآور می  ه� «اتص�ل بــه ر
یــ�ان محتــ�م جنــ�ب دکتــ� ف�جی دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�ی وز

ربــط ن محتــ�م ذیمحت�م هیئت محت�م امن� و س�زم�ن ب�ن�مه و ب�دجه و نم�ینــ�گ�
همکــ�ران طــ�ح جــ�مع اعــت�،  ه� ســ� و اهتمــ�م همــ مجلــس شــ�رای اســ�می از یک

کمیتــ  علمــی طــ�ح اعــت�،  ه� شــ�مل اعضــ�ی محتــ�م شــ�رای پ�وهشــی پ�وهشــگ�ه، 
هــ�، مــ�ی�ان طــ�ح اعــت�، مج�یــ�ن محتــ�م ط�ح  ه� ج�نشین رئــیس و رئــیس دبی�خ�نــ 

ک�رگ�ک�رگ�وه کلیــ وههــ�، شــ�رای مشــ�وران، اعضــ�ی محتــ�م   ه� هــ�ی تخصصــی و 
ه�ی پ�وهشــی وک�رشن�ســ�ن از ســ�ی دیگــ� محقق�ن و ن�ظ�ان علمی و داوران ط�ح

ی�ه جنــ�ب آقــ�ی آن�ن ب�شــیم؛ بــه  ه� رس� سپ�سگ�ار همنظ� میاست. ل�ا س�اوار به  و
کمــ�لیزادهدکتــ� سی�محم�رضــ� امیــ�ی طه�انــی زاده، ، ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

ی، جن�ب آق�ی دکت� علی�ضــ� م�یــی تــ�انی، جنــ�ب جن�ب آق�ی دکت� یحیی ف�ز 
ف�، جنــ�ب زاده، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�ال�حمن حســنیآق�ی دکتــ� مهــ�ی معــین

شــن�س، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حمیــ� تنکــ�بنی، جنــ�ب آقــ�ی مهنــ�س ف�امــ�ز حق 
ی�یــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�س خلجــی، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ�  آقــ�ی دکتــ� ف�هــ�د ز

زاده، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� ق�ی دکت� سی�محم�رحیم رب�نیعب�ا� قنب�ل�، جن�ب آ
پــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی اله�ی، جن�ب آقــ�ی دکتــ� سی�محســن عل�یسی�سج�د علم

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنــین ب�یــ� از جنــ�ب  ش�رای دبی�خ�نه و مش�وران و 

گ�امـــی ایشـــ�ن در   ه� رفیعـــی مـــ�ی� محتـــ�م نشـــ� و همـــ  آقـــ�ی دکتـــ� یـــ�ا� ــ�ران  همکـ
ــک�  ــگ�ه تشــ ــ�رات پ�وهشــ ــ�ز  انتشــ ــ�ی معــ ــ�خ� و اعضــ ــ�ن و مفــ ــه ب�رگــ ــنم. اگ�چــ کــ

ــ�ی در بخشهیئــــت ــ�اوان دیگــ ــل مختلــــف علمی فــ گ�ن و در م�احــ ــ� گ�نــ ــ�ی  هــ
که ذک� نــ�م ایــن شخصــیت کــه بــیش از صــ� تــن را م�درس�ن ب�دن�  ه� و محققــ�ن، 

 �سف�نه در این مج�ل ان�ک میس� نیست.ش�د، متش�مل می
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پ�وهشــی و علمــی بت�انــ�  ه� رود بــه لطــف خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�خنــ� امیــ� مــی
کشــ�ر، راهگشــ�ی ضمن تق�یت اث�بخشی عل�م انس�نی و پی�ن� پــ�وهش و اجــ�ا در 

ــت� از ظ�فیتبه�ه ــ�داری بیش ــ�ی عل�مب ــ�نی به ه ــ�ات انس ــ�ر مجل ــ� و انتش ــم�ر آی ش
گ�ارش گ�می در مســی� پیشــ�فت و ب�لنــ�گی ایــ�ان اســ�می  ه�ی ط�حبع�ی  اعت� 

 ب�ش�.  
 حسینعلی قب�دی

 رئیس پ�وهشگ�ه عل�م انس�نی و مط�لع�ت ف�هنگی 
 و

کش�ر رئیس ط�ح اعت�ی عل�م   انس�نی معط�ف به پیش�فت 
 
 
 
 





 مق�مه 

که «فلســفه،  اگ� این استع�ره نسبتً� مشه�ر ـ و البته ت� ح�ی ق�بل دف�ع ـ را بپ�ی�یم 
یخی خــ�د آهســته آهســته از فلســفه جــ�ا  ــ�ر مــ�در علــ�م اســت» و علــ�م در بســط ت

ک�ده تـــ�ان بـــه نـــ�عی از تقـــ�م مع�فتـــی، انـــ�، مـــیشـــ�ه و عـــ�م ســـل�ک تخصصـــی 
یخی، ارزشــی و حتــی سی�ســتگ�ارانه فلســفه نســب ت بــه ســ�ی� علــ�م انســ�نی تــ�ر

رس� نــ�ع نگــ�ه پیشــگ�م�ن ط�احــی آمــ�زش فلســفه به نظ� می م�رن، سخن گفت.
ــ�رات و تلقی ــی و انتظـ ــ�زه مع�فتـ ــن حـ ــه ایـ ــی بـ گـــ�ه غ�بـ ــ�وت و  ــً� متفـ ــ�ی بعضـ هـ

ک�رک�د علمی مع�فتی که از م�هیت و  گفتمــ�نی فلســفه ج�یــ� غ�بــی  متع�رضی  و 
سی�ســتگ�اری ایــن رشــته، تــ�ثی� آن در   چــ�ن شــی�ۀهــ� همان� در ب�خــی ح�زهداشته 
ــه ج�ی�نشـــکل ــ�ان دهی بـ ــ�عی ایـ ــی سی�ســـی اجتمـ ــ�ی ف�هنگـــی و حتـ ــ�ی فکـ هـ

 مع�ص� ج�ی ب�ده است.
گــ� چــه در خ�ســتگ�ه ــه ا ــی (دانشــک�ه ادبیــ�ت و ن ه�ی اولیــه ورود فلســفه غ�ب

گــ�هی انتقــ�دی در نســبت مــ� و ایــن  الهی�ت) به دانشگ�ه ته�ان، ل�ومــً� نــ�عی خ�دآ
ی�ه در  ع�فتی ن�اشته است امــ� آهســته آهســته در مســی� ت�ســعه رشــته و بــه ح�زه م و

یــ�ه پــس گی�ی زمینه اواخ� دهه چهل و ب� شکل ه�ی انقــ�ب اســ�می ایــ�ان و بــه و
از انق�ب این وضــعیت متفــ�وت شــ�ه اســت.در تلقــی رایــج ، پــ�داختن بــه رشــته 

 تــ� وجــ�دی فلسفه، ن�عی پ�داختن به دغ�غه ه�ی شخصــی و بــه معنــ�یی عمیــق 
ش�د ام� اه�اف مــ�رد نظ�سی�ســتگ�اران آمــ�زش و پــ�وهش در نه�دهــ�یی   می  تلقی

چ�ن وزارت عل�م ی� اس�س� چنین اول�یتی ب�ای رشته ه�ی دانشــگ�هی و از جملــه 
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فلسفه ق�ئل نیستن� و ی� ح�اقل اول�یت اصــلی ایــن نه�دهــ� چنــین دغ�غــه هــ�یی 
 نیست.

که در س�ل ه�ی ا کــ�رآف�ینی ب�ت�جه به مب�حثی  خیــ� در بــ�ب تجــ�ری ســ�زی و 
در آمــ�زش عــ�لی مطــ�ح شـــ�ه و مــ�ام از ت�جــه بیشــت� بـــه الگ�هــ�ی نســل ســـ�م و  
گفته مــی شــ�د ،رشــته هــ�ی دانشــگ�هی علــ�م انســ�نی و   چه�رم دانشگ�هی سخن 

یــ�ه فلســفه    و هــ� چــ�لش بــ� _ کــ�رب�دی غیــ�  و انــ�  انت�اعــی ظــ�ه� بــه  کــه _  هنــ� و بــه و
 هــ�ی دهــه  در ای�ان  در هم  و  غ�ب  در  هم  فلسفه .  ش�ن�   می  م�اجه   ج�ی  سئ�ا�ت

 فه فلســ  همچــ�ن هــ�یی  حــ�زه  امــ�وزه  و  شــ�ه  تقســیم  مختلفــی  ه�ی  ش�خه   به   اخی�
اخ�ق، فلسفه دین، فلسفه علــم ، فلســفه منطــق و... حــ�زه هــ�یی تخصصــی در  

  هــ� اگ�چــه مب�حــث فلســفی را از. ایــن تقســیم بنــ�یشـــ�ن�  فلســفه محســ�ب مــی
را بــه  و آن ســ�خته  انحص�ر فلسفه محض و مت�فی�یک به معنــ�ی مصــطلح خــ�رج

گــ�ه شـ�خه  ک�ده است، امــ� ت�فیــق ایــن حــ�زه هــ�ی ن�پ�یــ� در  ای از فـلسفه تـب�یل 
کمت� ب�ده است. ک�رب�دی   زدن مس�ئل فلسفی به زمینه ه�ی 

ــ�رت  ــش و مه ــه دان ــج�ی�ن ب ــ�ل دانش ــ� اتص ــی حلق ــ� آم�زش ــی ب�ن�م کل ــ�ر  ــه ط ب
کــه دانــش هــ�ی �زم را آم�ختگــ�ن در درون آن تخصــصاســت و چــ�رچ�بی اســت 

کــ�ر مهیــ� مــیپی�ا می شــ�ن�. هــ� قــ�ر ایــن ب�ن�مــه کنن� و ب�ای ورود به ج�معه وب�زار 
ک�رب�دیاف�ا، تخصصمه�رت کشــ�ر و بــ�زار  گ�ا،  تــ� و متن�ســب بــ� نی�زهــ�ی جــ�ری 

ت� است و هم ج�معــ� در  فق تق�ض� ب�ش� به هم�ن نسبت هم نظ�م آم�زش ع�لی م�
ک�میــ�ب هــ�ی تــ�. بنــ�ب�این ب�رســی و تحلیــل محت�یــ�ت ب�ن�مــه پ�سخ بــه نی�زهــ�یش 

ــ�ده و   کـ کـــه دنبـــ�ل  ــ�افی  ــ� اهـ ــ�ی و مع�فتـــی آن و نیـ آم�زشـــی فلســـفه و مبـــ�نی فکـ
که در دوره گ�ن پیش و پس از انق�ب بــه آن تــن داده اســت، بــ� تح��تی  گ�ن� ه�ی 

ت�جه به من�سب�ت ب�ن�مه درسی فلسفه و مس�ئل مهــ�رت آف�ینــی و اشــتغ�ل دانــش 
 مط�لعه است.  از اه�اف اینآم�ختگ�ن  
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کــه در ایــن مط�لعــه بــ� ت�جــه بــه اینکــه بــه لحــ�ظ  ذکــ� ایــن نکتــه ضــ�وری اســت 
ک�رشن�ســـی هســـتن� و  آمـــ�ری عمـــ�ه دانـــش آم�ختگـــ�ن رشـــته  فلســـفه در مقطـــع 

ــ�رت ــتغ�ل و مهـ ــئله اشـ ــم مسـ ــ�ن هـ ــش آم�ختگـ ــع  دانـ ــن مقطـ ــه ایـ ــ�ظ� بـ ــ�ت� نـ عمـ
ــ� اصــلی  ــیلی اســت ، تم�ک ــ� بــ�تحص ــفه غــ�ب خ�اهــ�  م ک�رشن�ســی فلس ــع  مقط

ــت  ــک » جهـ ک�چـ ــ�می «  گـ ــ� ،  ــی دانـ ــ�ز راه مـ ــ�د را در آغـ ــه خـ کـ ــ�وهش  ــ�د.این پـ بـ
که   پ�داختن به مس�ئِل «ب�رگ» ف�ق است و ب�یهی کمــی است  ب� ت�جــه بــه ت�ســعه 

کیفی فلسفه در جه�ر دهه اخیــ� و حس�ســیت ج�معــه فلســفه پ�وهــ�ن و اســ�تی�  و 
ک�ر مــ� وجــ�د دارد و قطعــ�  کش�رم� خلل ه�یی ج�ی در  بــ�ای ارتقــ�ی آن فلسفه در 

محت�ج نق� و نظ� اس�تی� و پ�وهشگ�ان هستیم . اگ� این ن�شته نقطه ق�تی داشــته 
�تی� محت�م راهنمــ� و نــ�ظ� و مشــ�ور اســت و بــ� قطعیتــی بیشــت� ب�ش� متعلق به اس

کـــ�ر مت�جـــه بنـــ�ه اســـت . حجـــم مط�لعـــ�ت و ی�دداشـــت هـــ�ی  تمـــ�م اشـــک��ت 
ــ� اســ�تی� و صــ�حب نظــ�ان فلســفی  شخصــی اینج�نــب کــه ب گ�هــ�یی  گفــت و  و 

کــه در اینجــ� آمــ�ه تــ� بســی بــیش کش�رداشــته ام و بــه د�یلــی از جملــه  از آن اســت 
کیــ� مســئ� �ن محتــ�م طــ�ح اعــت� بــ�ای انتشــ�ر نتــ�یج پــ�وهش هــ� در بــ�زه زمــ�نی ت�

کنیم ی�اســت  خ�صی ، نت�انستیم همه م�ارد را منعکس  و امی�وارم بــ�ای انتشــ�ر و
کنیم.بع�ی    ،متن ج�مع ت�ی ع�ضه 

گ�امــی جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� رضــ� داوری  در پ�ی�ن وظیفه خــ�د مــی دانــم از اســت�د 
ــف ا ــل مختل ــه در م�اح ک ــ�نی  ــ�ن اردک ــ�لی ایش ــ�وره ع ــج�یی از مش ــق دانش ــن مش ی

ــ�نی و   ــ�م انســ ــ�م پ�وهشــــگ�ه علــ ی�ســــت محتــ ــین از ر ــ�ده ام و همچنــ ب�خــــ�ردار بــ
ی�ســت طــ�ح جــ�مع اعــت� جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حســینعلی  مط�لعــ�ت ف�هنگــی و ر
قبــ�دی ، ج�نشــین محتــ�م ایشــ�ن در امــ�ر طــ�ح اعــت� جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� یحیــی 

کــ�ش دبی�خ� نــه طــ�ح اعــت� ، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� ســی� فــ�زی و همکــ�ران ســخت 
حمی� ط�لــب زاده اســت�د فلســفه دانشــگ�ه تهــ�ان و جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� علــی اصــغ� 
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مصـــلح اســـت�د فلســـفه دانشـــگ�ه ع�مـــه طب�طبـــ�یی بـــه جهـــت راهنمـــ�یی هـــ�ی 
کــه علمــی نــ�ظ� محتــ�م   و ارزشــمن� ایشــ�ن کمــ�لی زاده  ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

ــمن�ی ار ــ�ک�ات ارزش ــ�ِم دلســ�زانه ت ــ�ن محت ی�ب ــ� و داوران و ارز ــه دادن ــ�ه_  ائ _  ن�دی
 .   کنم سپ�سگ�اری   صمیم�نه 

 
 م�لک شج�عی جش�ق�نی 

 روست�ی جش�ق�ن 
 1399زمست�ن

 



 کلی�ت

یکــ�د غ�لــب در   ک�دن دانش به رو ک�رب�دی  گــ�اری آمــ�زش عــ�لی ام�وزه  سی�ســت 
کـــ�دن علـــ�م نظـــ�ی از دشـــ�اری و   کـــ�رب�دی  تبـــ�یل شـــ�ه اســـت . در ایـــن میـــ�ن ، 
کــ�رب�دی  ی�ا تقسیم بنــ�ی علــ�م بــه نظــ�ی و  پیچی�گی خ�صی ب�خ�ردار است ، ز
، ایــن دو را در ب�ابــ� یکــ�یگ� قــ�ار مــی دهــ�. بــ� ایــن حــ�ل مــ�ت ه�ســت علــ�می 

کــه  ی�ضی�ت ،  از علــ�م پ�یــه محســ�ب مــی شــ�ن�، بــه همچ�ن فی�یک ، شیمی و ر
ــه صــ�رت  کــ�رب�دی و نظــ�ی تقســیم شــ�ه و در م�سســه هــ�ی آمــ�زش عــ�لی نیــ� ب
کــ�رب�دی ،  رشته ه�ی مج�ا ارایه می ش�ن�. در این می�ن تقسیم فلسفه به نظ�ی و 

کــ�رب�دی اگ�چــه ت�ســط  . چن�ان مــ�رد ت�جــه قــ�ار نگ�فتــه اســت اصــط�ح فلســفه 
ک�ر رفته  گ�فتــه اســت ، امــ�  ب�خی محقق�ن به  و انجمن ه�یی نی� بــ� ایــن نــ�م شــکل 

 به ج�ی�ن تع�یف ش�ه ای در نظ�م آم�زش ع�لی تب�یل نش�ه است .
یـک�د بـــ� شــم�ده شــ�ه اســت از جملــه آنهــ�  کــه  ع�امل متع�دی در غلبه این رو

ــه  ــ�ان بـ ــی تـ ـــی�زه�ی مـ ـــ�مین نـ ــتن تـ ــت داشـ ــه  اول�یـ ــ�ی  ج�معـ ــت نی�وهـ ــ�ای ت�بیـ بـ
مـــ�لی بـــ�ای ت�بیــت متخصصــ�ن و نیــ� مســئله  مـــن�بع دیتمتخصــص ، محــ�و

 .واقـــعیت آن اســتک�د اشتغ�ل ف�رغ التـــحصی�ن رشـــته هــ�ی دانشــگ�هی اشــ�ره
که  فلســفه بــ� ج�معــه  ارتبــ�ط بــه  که رش� و ت�سعه ح�فه ای رشته فلسفه بیش از آن 

کــه بـــه فـــع�لیت فل ســفی منتهــی شــ�ه ب�شــ�، بــه ت�ســعه بیشــت� شــبکه افــ�ادی 
کــه ســ�م�یه  انـــج�می�ه اســت. شـــ�ن� مشــغ�ل مــی  گ�اری در  همــین مســئله اســت 

کشی�ه است  به   را  ت�سعه آم�زش و پ�وهش فلسفی  ).6،1393(زاه�ی ،  چ�لش 
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یخی در ســـ�ل تحصـــیلي  یعنــــی قبـــل از ت�ســــیس  1311_  12بـــه لحـــ�ظ تــــ�ر
و ادبیــ�ت ه�ي تحصیلي فلسفه دانشگ�ه ته�ان و در س�خت�ر دارالمعلمین، رشته 

ش�د. به دو رشته مستقل «ادبی�ت ف�رسي» و «فلسفه و عل�م ت�بیتي» تفکیک می
یخ و  کدر این مقطع د لیــ�ت فلســفه و ع�مــه محمــ� کت� رض� زاده شفق اســت�د تــ�ر

ــت�د کــ  �ر اس ــّ ــ�ني ک�ظم عص ــل ت ــین ف�ض � حس ــّ ــه محم ــ�یم، ع�م ــفه ق ــ�ت فلس لی
 ت� ه�ز است�د فلسفه ج�ی� هستن�. کاست�د ع�بي و فلسفه ق�یم، د

ــ�ل  ــ�ه سـ ــتین دوره د 1316در مه�مـ ــی کنخسـ ــ�ر یعنـ کشـ ــ�نی  ــ�م انسـ ــ�اي علـ تـ
ــ�. ــ�ت) ت�ســیس ش ــ�ان (دانشــک�ه ادبی ــ�ت در دانشــگ�ه ته ــ�ی ادبی در ســ�ل  دکت

ــی کدوره د 1336 ــین دوره آم�زشـ ــیس و اولـ ــ� ت�سـ یخ و جغ�افیـ ــ�ر ــفه و تـ ــ�اي فلسـ تـ
ــیس  ــ�ل ت�س ــ�ن س ــ�ان از آذر هم ــگ�ه ته ــ�ی دانش یخ و جغ�افی ــ�ر ــفه و ت ــ�ی فلس دکت

ــ�ل  ــ�ه سـ ــ�. در خ�دادمـ ــ�ر  1341گ�دیـ ــفه ک، چهـ یخ فلسـ ــ�ر ــ�م، تـ یخ علـ ــ�ر ــي: تـ �سـ
�ه که�ي دانشـــ �ســـيکو روانشن�ســـي آزم�یشـــي بـــه  ک�دکـــ ب�ســـت�ن، روانشن�ســـي 

دوره فـــ�ق لیســـ�نس فلســـفه  1344_  45 افـــ�وده شـــ�. درســـ�ل تحصـــیليادبیـــ�ت 
گــ�وه  9�ه ادبیــ�ت کشــ�راي دانشــ  1342ت�ســیس شــ�. در هشــتم م�دادمــ�ه ســ�ل 

هــ�ی ) زب�ن2زبــ�ن و ادبیــ�ت ف�رســی  )1�د: کــ تعیــین  آم�زشي ب�اي س�خت�ر ج�ی� 
 7) علــ�م اجتمــ�عي6روانشن�ســي )5) فلســفه 4شن�سی و هن� ) ب�ست�ن3ب�ست�ني  

یخ  )8) جغ�افی�    زب�ن خ�رجه.  )9  ت�ر
ی�ه ب� سی�ستبع� از انق�ب اس�می و به  کمــی وزارت علــ�م در  و ه�ی ت�سعه 

ــه  ــف و ب ــ�بادوار مختل ــی اعج کم ــت�ش  ــ� گس ــت�د ب ــه هش ی�ه در ده ــ� و  آور دورهو ه
کشـــ�ر م�اجــه گ�ایش گ�نــه هــ�ی مختلـــف علــ�م انســـ�نی در س�اســ�  کـــه ایم بـــه  ای 

کن�ر رشته ه�ی عل�م انس�رشته  ه�یی چــ�ن ادبیــ�ت، الهیــ�ت و  نی و اجتم�عی در 
ی�ســ�خت 1فلســفه  گ�اری خــ�ص از ســ�یی و  ه� و ســ�م�یه بــه دلیــل عــ�م نیــ�ز بــه ز

یــ�ان  عــ�م ت�جــه بــه ال�امــ�ت اشــتغ�ل و مهــ�رت آف�ینــی در نگــ�ه غ�لــب ب�ن�مــه ر
کمــ _    آم�زشی فلسفه در ای�ان کشــ�ر راه انــ�ازی شــ�ه و ایــن رشــ�  ی در همــه نقــ�ط 
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یــ�ه دکتــ�ی) در  ه�ی اخی� به ت�سعه دورهدر س�ل هــ�ی تحصــی�ت تکمیلــی (بــه و
 سط�ح مختلف ش�ه است. 

کــه در م�سســه پ�وهشــی نتــ�یج «طــ�ح پ�ی�ن ی�فتــه ســی ســ�ل فلســفه در ایــ�ان» 
گ�فتـــه نشـــ�ن از نـــ�عی بحـــ�ان ـ از   1390ایـــ�ان تـــ� ســـ�ل  ه حکمـــت و فلســـف انجـــ�م 

کمــی و تــ�ده وار دانشــج�ی�ن فلســفه (حــ�ود   هــ�ار دانشــج� و افــت  20س�یی رش� 
ک�هش ش�ی� نــ�خ اســت�د بــه دانشــج� (حــ�ود  کیفیــت  100کیفیت و  اســت�د) ـ در 

فلسفه در ای�ان مع�ص� و به تبع آن بح�ان مه�رت آف�ینــی و اشــتغ�ل دانــش   آم�زش
   دارد.  آم�ختگ�ن فلسفه 

یخی زمینـــه  کـــه ضـــمن ب�رســـی تـــ�ر ه� و خ�ســـتگ�ه ورود معهـــ�ا ضـــ�ورت دارد 
ی�ی آم�زشــی و س�فصــلرشته فلسفه غ�ب به ای�ان، تط�رات و تح��ت ب�ن�مه  ه� ر
ــ� مهـــ�رت و منـــ�بع آم�زشـــی فلســـفه ج�یـــ� غ�بـــی در دانشـــگ�ه ه�ی ایـــ�ان از منظـ

ــ�ت و م ــ�ب امک�ن گیــ�د و و در ب ــ�ار  ــ�رد ب�رســی ق ــ�ودیتآف�ینــی م ــ�ای ح ه�ی آن ب
یخی تحــ��ت  رو ایــنت�مل شــ�د. از همــین مط�لعــه درصــ�د اســت تــ� بــ� ب�رســی تــ�ر

گفتم�ن ه�ی فلسفی و من�سب�ت آن بــ�   2رشته فلسفه غ�ب و نی� تحلیل انتق�دی 
ه�ی ه� و متــ�ن آم�زشــی فلســفه غــ�ب در دانشــگ�هه�ی آم�زشــی، س�فصــلب�ن�مــه 

ی�ی درســی ایــن ظ�ر ارتق�ی آم�زش فلسفه و ب�ن�مه ای�ان به ارائه راهک�ره�ئی به من ر
 رشته وبهب�د وضع اشتغ�ل دانش آم�ختگ�ن این رشته بپ�دازد.

 ب� ت�جه به نک�ت ف�ق و ب� پیش چشم داشتن پ�سش ه�یی نظی� اینکه ؛
ی�ی آم�زشی فلسفه ( غ�ب) دانشگ�هی در ایــ�ان چــه 1 تحــ��تی را از   . ب�ن�مه ر

 س�گ�ران�ه است ؟ 
�ت فکــ�ی قبــل و بعــ� از انقــ�ب اســ�می ایــ�ان چــه تــ�ثی�ی در ب�ن�مــه . تحــ�2

ی�ی آم�زشی فلسفه دانشگ�هی داشته است؟  ر
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. مس�ئل مشت�ک مه�رت اف�ایی و اشتغ�ل دانش آم�ختگــ�ن آمــ�زش عــ�لی ( 3
ی�ه عل�م انس�نی ) و مس�ئل خ�ص مه�رت اف�ایی و اشتغ�ل دانش آم�ختگــ�ن  به و

ک�امن�؟  فلسفه 
اهک�رهــ�یی ایجــ�بی جهــت ارتقــ�ی ب�ن�مــه درســی فلســفه و ارتقــ�ی چــه ر_  4

مه�رت و اشتغ�ل دانش آم�ختگ�ن فلسفه ب� اتک�ء به تج�رب جه�نی و ای�انی مــی 
 ت�ان ارائه داد ؟

ــ�ح راهکــ�ر در   ــ�رتبن�ی مســ�ئل و ط ــ�یی در جهــت ص گــ�م ه ــ�  ــی�ه ایــم ت ک�ش
یم .  زمینه آم�زش فلسفه ب�دار

کــه ادر ب�ب چ�رچ�ب مفهــ�می و شــ  کــ�ر هــم ب�یــ� بــه ایــن نکتــه پ�داخــت  ز  ی�ه 
کیــ� بــ� رشــته  یخ آمــ�زش عــ�لی بــ� ت� که پ�وهش ح�ض� به سط�ح مختلف تــ�ر آنج� 
گفتمــ�ن هــ�ی فلســفی و بحــث مهــ�رت و اشــتغ�ل  یــ�ی درســی ،  فلسفه ، ب�ن�مــه ر
کنــ� ق�عــ�ت� در هــ� ســطح ازمط�لعــه چ�چــ�ب  دانــش آم�ختگــ�ن ورود پیــ�ا مــی 

کن� .   نظ�ی متف�وتی را ب�ی�   اتخ�ذ 
گ�ی� از اتخــ�ذ  یخی بحــث ، ق�عــ�ت� نــ� در بخش پیشینه بــه جهــت م�هیــت تــ�ر
یخی و اســـتن�دی خـــ�اهیم بـــ�د و عمـــ�ه اتکـــ�ی مـــ� بـــه  چـــ�رچ�ب مط�لعـــ�ت تـــ�ر
کــــ�ر محبــــ�بی  ــ�لی ایــــ�ان نظیــــ�  یخی در حــــ�زه آمــــ�زش عــ ــ�وهش هــــ�ی تــــ�ر پــ

ــ�نی( ــ�ران(1350اردک ــ�اد و همک ــ�ی ن ــ�د . در حــ 1397) و زرگ ــ� ب ــه ) خ�اه �زه ب�ن�م
یــ�ی درســی هــم اتکــ�ی مــ� بــه دســت�ورده�ی میــ�ن رشــته ای مط�لعــ�ت آمــ�زش  ر

یلــیس( کــ�لین جــی مــ�رش و جــ�ج و کتــ�ب  کیــ� بــ�  ) خ�اهــ� بــ�د 1397عــ�لی بــ� ت�
کــه در   Teaching philosophy .ضمن اینکه ب�خــی تجــ�رب جهــ�نی نظیــ� مجلــه 

یلس�ن بنی�نبه  ۱۹۷۵س�ل  جمــن آم�یکــ�یی گ�اری شــ� و ت�ســط اندست آرن�ل� و
فلســـفه در حـــ�زة مب�حـــث نظـــ�ی و عملـــی آمـــ�زش و یـــ�دگی�ی فلســـفه و آمـــ�زش 

کن�ن بیش از   کت�ب و ای�ه در حــ�زة  2500فلسفه منتش� می ش�د و ت�  مق�له و نق� 
ک�ر م� ب�ده است ک�ده ، الگ�ی   .  3آم�زش فلسفه در این زمینه منتش� 


