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  يشآموز كرديرو با ياسالم فلسفه كتاب نيتدو ضرورت
  

 1 *يبادآ نجف يصابر حهيملدكتر 

  چكيده
ي درسـ  كتـاب  و استي  آموزشهاي    برنامهي  اجرا تياولو در يدرس متون قيطر از آموزش
 كـه  يطـور  به،  داردي  آموزش اهداف تحقق وي  درس فرايند در ريانكارناپذ ينقشي  دانشگاه

 در. است ارتباط دري  درس كتاب تيفيك باي  عال آموزش نظام در آموزش تيفيك ازي  بخش
 اسـتفاده ي  سـنت  آثـار  و هـا   روش از عمومـاً ي  اسـالم  فلـسفه  آمـوزش ي  برا رانياي  ها  دانشگاه

 نـشده  نيتـدو  نـه يزم نيـ ا در دانـشجو ي  هـا   ازيـ ن با متناسبي  ديجد كتاب تاكنون و شود مي
 و فلـسفه  رشـته  درمنـه وسـيع     بـا دا  ي  اختـصاص  دروس ازي  يكـ فلـسفه اسـالمي      درس. است

 واحـد  24 تـا  ها  شيگراي  برخ در آنهاي    واحد شمار كه اي  گونه به ،استي  اسالم حكمت
 نيـ ا مـشكالت  از يگرهـ  مخاطـب ي  هـا   ازين با متناسب يمتون هيته شك يب ؛رسد ي مي درس
 ضـمن  مقالـه  نيـ ا در. ديـ نما مـي  جـاد يا آن شتريـ بي  اثربخـش  دري  تحول و ديگشا مي را رشته
 فلـسفه  درس مـتن  الزمهـاي     اريـ معي  بررسـ  بـه  رانيـ ا در فلـسفه  آموزش مشكالتيي  نماباز

  .پرداخت ميخواهي اسالم
  

  ها   كليدواژه
  يدرس كتاب يالگو، يخوان متن ،شآموز ،ياسالم فلسفه

  
  مقدمه

 ،خيتـار  بـزرگ  فالسـفه  زادگاه و فرهنگ و فكر نيسرزم در فلسفه ركود از خبر روزها نيا
 ،نظـران  صـاحب  ،محققـان  دان،اتاسـ  تمـام طـور تقريبـي       بـه  .رسـد   مـي  گـوش  بـه  رانياي  عني
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ي اسـالم  فلسفه خصوص به فلسفه كه اند القول متفق امر نيا بر فلسفه دوستداران وان  يدانشجو
 عرفـان  و فلـسفه  عنـوان  ابـ  مـا  نيسـرزم  در آنچـه  و اسـت  شـده  ركود دچار حاضر عصر در

 حيتوضـ  و شرح يا گذشتگانهاي    حرف تكرار و ديتقل اًصرف،  شود  مي داده آموزشي  اسالم
 پـرورش  بـه  رانيـ ا در فلـسفه  آمـوزش  كـه اسـت    شـده  موجـب  نيهمـ  و ستها آن متون بر
 عـدم  بـه  راي  فرهنگـ  مـسائل  و مـشكالت  شهيـ ر ،فـن  متخصصان ازي  برخ. نجامدين لسوفيف

اي   همعـ جا ،يفلـسف  وي  نظـر  لحـاظ  به ما امروز جامعه معتقدند و گردانند يبرم فلسفهيي  كارا
 نيـ ا .كنـد  مـي  تيحكا فلسفه و تفكر عرصه در ما بحران از خود نيا و است ارچوبهچ يب

 در رانيا ،رياخي  ها  سال در ها پژوهش نيآخر طبق. دارد وجود زين پژوهش حوزه در بحران
 قابـل  فاصـله  بـا  ،رتبـه  در و اسـت  داشته را كارآمدي  فلسف مقاالت زانيم نيكمتر انهيخاورم
، كـشور ي  علمـ  رشد انيجر برخالف. دارد قرار  رژيم اشغالگر قدس   و هيترك از بعدي  توجه
 شيبـ  و كم فلسفه در كيآكادمي  پژوهش تيوضع. ستيني  پژوهش رشد ازي  خبر فلسفه در
 امـارات  بـا  علوم متوسط در ماي  علم فاصله كهي  حال در. است متحده امارات با سهيمقا قابل
 )اسـت  59 امـارات  علـوم  نيانگيـ م رتبـه  و 17 رانيـ ا علـوم  نيانگيم رتبه (ستين سهيمقا قابل

 مقاطع تمام در رايي  دانشجو كمتر كه است   شده موجب ناگوار اخبار نيا .)1393 ي،صائم(
 ابـراز  آني  آموزشـ  نظـام  تيوضـع  از كـه  يافـت  بتواني  اسالم فلسفه رشته دري  عال آموزش

   .كند تيرضا
ي بررسـ  و ليـ تحل ،فلـسفه  وسـتداران د دغدغـه  امروزه،  كننده نگران طيشرا نيا ليدل به
ــ. اســت شــده رانيــا در فلــسفه پــژوهش و آمــوزش ضــعف و ركــود عوامــل ي بــرا شــك يب

ي رو بـر ي  قـ يدقي  شناسـ  بيآسـ  اسـت  الزم رانيا در فلسفهي  ها  شاهرگ به اتيح بازگرداندن
ي بـرا  البتـه . ددگر ليتحل ويي  شناسا آني  مدآناكار علل و رديگ صورت رانيا در آن آموزش

 آمـوزش ي اصـل هـاي    لفهؤم همه بر ناظرو   جامعي  قيتحقي  اجرا به ديبا مسئله نيا قيعمي  سبرر
 در عناصـر  نيـ ا از كدام هر كه پرداخت دانشجو  و استاد ،يآموزش متوني،  آموزش برنامهي  يعن
 مقالـه  نيـ ا در و گنجد ينم مجال نيا در قيتحق نيا. كند  مي فايا اي برجسته نقش خود گاهيجا
 . پرداخت ميخواه آني درس متون مشكالتي واكاو به فصلنامه نيا وضوعم فراخور به

  
  ي خوان متن قيطر از فلسفه آموزش

 در. اسـت ي  محور متن روش به فلسفه آموزش بوده مرسوم ماي  فلسف سنت در تاكنون آنچه
 ميتعلـ  و آمـوزش يي  گـو .است آن درست ريتفس وي  خوان متن ،فلسفه درك الزمه سنت نيا

 بوده نيا بر اعتقاد اصوالً. است ريپذ امكاني  فلسف متون نييتب و حيتوض قيطر از صرفاً فلسفه
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، روش نيـ ا در. اسـت  مـستتر  مـتن  واضـح   و حيصح درك دري  فلسف دركي  اصل شرط كه
 نيا. پردازد  مي متن حيتوض به،  آن موضوعات دادن قرار محور با و مطالب بر احاطه با استاد
 مـشارب  تمـام  بـر  تـاكنون  ،گـردد  مـي بري  اسالم فلسفهي  ريگ شكل آغاز به كه نيريد سنت
 مـتن  فهـم  همـواره  كـه  يا  گونه به ،است افكنده هيساي  منطق ميتعال تمام بر وي  اسالمي  فلسف
 كـه اسـت    چنان آن تياهم و شود   مي يفلسف مباحث هيكل نيبراه و قواعد افتيدر ديكل شاه
 بـر  قيتعل و هيحاش وي  سينو شرح به آن هاماتيا و ابهامات موارد حيتوض و فهمي  برا اي  ه  عد
 بـه ي  مختـصر  راتييتغ با بوده متداول هيعلمهاي    حوزه در كه سنت نيا. اند شده مشغول متن

 واحـد  24 ارزش بـه ي  اسـالم  فلـسفه  درسي  بـرا  كه هاست  سال و كرده تيسرا هم دانشگاه
ـ نها و الحكمـه ةيبداي  ها  كتاب  مقطـع  در. شـود   مـي  سيتـدر  منظومـه  شـرح  ايـ  و الحكمـه  ةي

 ةحكمـ  ،نايسـ  ابـن  هـات يوالتنب االشـارات   6و 5 ،4 نمـط  ازهـايي     بخش زين ارشدي  كارشناس
 اسـفار  ازهـايي     بخش زيني  دكتر مقطع در و مالصدرا هيالربوب الشواهد وي  سهرورد االشراق

 مواجـه  لـسوف يفي  اصـل  مـتن  بـا  دانـشجو  آنكـه  جهـت  از روش نيا. شود  مي سيتدر شفا و
 طـور  بـه  ابـد ي   مـي  جـسارت  لـسوف يفي  اصـل  مـتن  خواندن با دانشجو. دارديي  ايمزا ،شود مي
ي فكـر  قدرت و ضعف يا و انسجام عدم يا و انسجام جهت از لسوفيف آراء يبررس به ميمستق
 قيـ طر از كـه ي  انيدانشجو برخالف كند؛ي  ابيارز را لسوفيف نظر استحكام زانيم و بپردازد آن

  .شوند  ميمحروم فرصت نيا از و ندارند كار و رسي اصل متن با و ننديب  ميآموزش جزوه
 كـه  كند   مي جاديا انيدانشجوي  براي  بزرگ مشكالت روش نيا ايمزا نيا كنار در اما
 بـه  كـردن  فكـر  فرصـت  و اسـت  مـتن  گرفتـار  همواره آن در دانشجو نكهيا از است   عبارت
 فرو عبارات فيراظ در متن كامل دركي  برا است مجبور او. ندارد را متن از خارج مسائل

 بـه  و سـازد  مربوطـه ي  حواشـ  و شـروح  قيـ طر از آن فهـم  مـصروف  را خود توان تمام ود،ر
 يفلـسف  مسائلگر  يد حل كردن فكر فرصت كمتر دانشجو. نكندي  توجه متن از فارغ مسائل

 از ،يطرفـ  از. گـردد   مـي  گـر يد مـشكالت  و مسائل بهي  توجه يبسبب   نيا و كند  مي دايپ را
 از روش نيا با دانشجو ، است شده خالصه كيزيمتاف لئمسا دري  سنت متون مباحث كه آنجا
. شـود   مـي  محـدود ي  ركـاربرد يغ وي  انتزاعـ  مباحـث  بـا و   ماند  مي باز ديجد مباحث به ورود
 طـرح  كتـاب  در آن گاهيجا و موضوع خچهيتار معموالً كه ست ا آن متون نيا گريد مشكل

 و شيدايـ پي  چگـونگ  طـرح  از و اسـت  وعاتموضـ  بـه ي  خيتار نگاه فاقد امحتو و شود ينم
 لـسوف يف خـود ي  خيتـار  گـاه يجا از دانـشجو  جهينت در. شود ي مي اردخود موضوع آن تطور

 از كـدام  چيهـ  كـه  سـت  ا آن متـون  نيـ ا گـر يد بزرگ مشكل. ماند  مي غافل زين متن نگارنده
 زمـان  دري  خاصـ  هـدف ي  بـرا  هركـدام  ورا نـدارد    ي  آموزشـ  متن يك الزمي  ها  استاندارد
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 نيتـدو  و هيته بري مبن »سمت« سازماني اصل تيمأمور به توجه با.  است  شده نگاشتهي  خاص
 بـر ي  مبنـ ي  فرهنگـ  انقـالب ي  عـال ي  شـورا هـاي     استيس به عطف با وي  درس ازين مورد متون

 نيتـدو ي برا را ستهيشا فرادا سازماناين  رود  مي انتظار ،يانسان علوم دروسي  بازنگر ضرورت
  .گردد مرتفعي دانشگاه جامعه مبرم ازين نيا تا كند مورأمي آموزشي ها شاخص ابي كتاب

  
  يفلسف متني برا الزمي عمومهاي  مالك
 معتقـدات  و مـسائل  حـل  و جهـان  بهتر فهم به كه كارساز و قيعمهاي    شهياند تأليف در فلسفه
 علـم  ،متخصـصان  نظـر  از. داردي  اساس نقش ،شود  مي منجر جوامعي  اسيس وي  فرهنگ وي  فكر
 بلكـه  ،ديـ آ كـار  بهي  انتزاع خاصهاي    حوزه در صرفاً كه ستين اي هيحاش وي  فرعي  امر فلسفه

 قـرار  جامعـه  هـر  علـوم  سأر در واسـت    فرهنگ و علمهاي    هيپا تيتثب دري  اتيحي  نقشداراي  
 اسـت ي  هـست  شـناخت  دري  اديبن شهياند و تفكر حاصل كه معاصر جهان دري  ورز فلسفه. دارد

 توسـعه  و شرفتيـ پ بـا  همـراه  رايـ ز ؛اسـت  گرفته خود به گوناگونهاي    حوزه وها    جنبه امروزه
 واردي تخصـص  و تـازه  مباحـث  و ديـ جدي هـا  كرديرو و ها  شيگرا با زين فلسفه،  علوم گسترده

 .اسـت  گرفتـه  قـرار ي  سنتهاي    فلسفه كنار دري  كاربرد وي  بيتركهاي    فلسفه و شده رقابت دانيم
  . گردد گوناگونهاي  جنبهي دارا و تر دهيچيپ آني دانشگاه آموزش است شدهسبب  لهئمس نيا

 وي  كل خطوط تا دشو هئارا فلسفه آموزش متني  براي  كلي  قالب است الزم رو نيا از
 كـرد يرو و يريـ گ جهـت ،  مناسـب  زبـان  داشـتن . شـود  مشخص آن اهداف و مطالب رئوس
 يهـا   رتهام شپرور جهت متن متناسب تيقابل  و يكارآمد،يروزآمد ،تيجامع،  يشآموز

 و ديآ فراهم نيبراه ريتقر و نقد يبرا يعلم يگوو   گفت يفضا آن موجب به كه يتخصص
 سيتـدر  يبرا اريمع يشآموز متن هر الزم يها  مالك جمله از مباحث يخيتار ريس به توجه
  .است آنهاي  شيگرا همه در فلسفه

 
   زبان
ي ريگ شكلي  ابتدا از است؛ي  عرب زبان از استفادهي  اسالم فلسفه متون نيتدو در جيرا سنت
 تـسلط  عـدم « متأسـفانه . اسـت  شـده  نوشـته ي  عربـ  زبـان  بـه  هـا   كتـاب  شتريـ بي  اسـالم  فلسفه

 و،  اسـت  هشـد  زبانان يفارس انيم در عرفان و فلسفه شآموز مانع،  يعرب زبان به خوانندگان
 و يفلـسف  آثـار  نـادر  امـا  هبـود  رانيـ ا،  عرفـان  و فلسفه خاستگاه عمده كه استي  حال در نيا

 يبـرا  رمتـداول يغ و يعربـ  اصـطالحات  از مملـو  يافتـه  نگـارش ي  فارسـ  بـه  كـه  زيـ ن يعرفان
 انيدانـشجو ي  بـرا ي  بـ عر زبان صعوبت .)81 :1385 ،ياكبر(» است زبان يفارس خوانندگان



 59 / ... باي اسالم فلسفه كتاب نيتدو ضرورت

 

 وي آزردگــســبب  ،اســت ليــثق ذاتــاً كــهي مطــالب ابــ فلــسفه درسدر  هــم آن زبــاني فارســ
  . شد اهدخو واست  شده ها آني زدگ دل

ي انـرژ  و وقـت  ازي  اديز مقدار ديبا ندارد،ي  كاف تسلطي  عرب زبان به كهي  يدانشجو
 از اسـتفاده  بـه  مجبـور  انيدانشجو ازي  اريبس رو نيا از. كند زبانآن   افتيدر صرف را خود

 زبـان  بـه  فلـسفه ي  درسـ  مـتن  سـت ا    الزم مـشكل  نيا رفعي  برا. هستند آني  اصل متن ترجمه
 دري  سينو ليثق ،متعارف طيشرا در رايز ؛روان و سيسلي  فارس هم آن .شود نگارشي  فارس
 ديـ با اثـربخش  و كارآمـد  كتـاب  يـك  نثـر . دارد منافات آني  آموزش اهداف باي  درس متن

 او بـه  راي  آگـاه  نيشتريـ ب ،ممكـن  واژگـان  نيكمتـر  بـا  و كند بيترغ مطالعه به را خواننده
 در را ذهـنش  و سـازد  سـرگردان  را اطـب مخ يرضـرور يغ يهـا  يدگيچيپ با هآنك نه برساند

ي بـرا ي  متعـدد  آثـار  ريـ خا سـال  چنـد  يط خوشبختانه. برد فرو يسردرگم و مهااب از اي لهها
 و اصـول  شآمـوز  در يـك  هـر  كـه  شـده  منتـشر  كـشور  در يعلمـ  نگـارش  وهيشـ  آموزش
  .)1387 موحد، (است ديمف يسينو درست يها  روش

 بـوده  توجـه  مـورد ي  اسـ يس اوضاع ليدل به ابهام و جازيا،  خيتار ازهايي    دوره در البته
 دانـش «: گفـت    مي كه بود او. دكر مالحظهي  سهرورد انيب در توان  مي را آن نمونه كه است

 حـذر  بـر ي،  كـرد ي  خوب آنان به كه ميلئ افراد شر از و مكن عطا اهلش بر جز را آن اسرار و
 فرهنـگ  در نيـ ا بـر  عـالوه  .)121 :1355دي،  رسـهرو  (»ام دهيدي  سخت ها آن از من كه باش
 نيـ ا بـا  نكـه يا آن و زد  مـي  دامـن  رايي  گو پردهدر   كه داشت وجودي  گريد اعتقادي،  اسالم

 امـا . شـوند  بازشناخته خود به خود طلب راحت انيمدع از قتيحق واله و مشتاق ياران،   وهيش
 پنهـان  شـمنان د دست از قطف نه كه بود آن گرفت  مي انجام كه اي ه  زيانگ هر با كار نيا ثمره
 گذاشـت  مهر به سر راي  اريبس نكات،  ساخت ناكام خود فهم در را مشتاقان و والهان بلكه ماند
  .)1385 ،ياكبر (داد ليتقل شمار اندك به را طالبان و كرد آزرده و دلخسته را نوآموزان و

ي زبـان ي  علمـ  زبان و هاي آن است    ترين ويژگي   مهم از متني  روان و تسسال امروزه
 نظــر بــه. اســتي آراســتگ و نظــم وي منطقــ ســاختي دارا و ميمــستقهــاي  ريــتعب بــا شــفاف

 خواننده كه باشد وشفاف ايگو چنان ديبا كارآمدي  دانشگاه كتاب كي نگارش متخصصان
 بـه  ميمفـاه  انتقـال  مهـم  شرط يآسان و يروان .يابد دست مطلب اصل به مهااب نيكمتر بدون

 اميـ پ نهفتـه  يمعنـا  بـه  و كنـد  برقرار ارتباط لفؤم نزبا با بتواند ديبا مخاطب .است مخاطب
 از بـرعكس  ؛ستيـ ن آن بـودن  مهـم  نـشانه  ،شود نگارش ليثق يانيب با يتأليف اگر. يابد دست

 آن بـه  ديباي  دانشگاهي  ها  كتاب كه است كالم تيشفاف و صراحتي  علم زباني  ها  يژگيو
 متـون  شتريـ ب گذشـته  در شـد  گفتـه  كه طور همان). 1378  گيالني، يعيسم( شود نوشته زبان
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 كـه  هـم يي  هـا   كتـاب ي  برخـ  و شـد   مي نوشته دهيچيپصورت    به هم آني  عرب زبان بهي  فلسف
 بـوده  يا هيحاشـ  وي  فرع ،اند نوشتهي  فارس زبان به مالصدرا و رداماديم ،يسهرورد يا نايس ابن

 فلـسفه  در مـشكل  نيـ ا .داردي  پـ  در را خواننده فهم معضل كه دشوار زبان به هم آن ؛است
. اسـت ي  انتزاع و دشوار ذاتاًي  اسالم فلسفه مطالب و مسائل خود رايز ،است تر پررنگي  ليخ
 دوره در البتـه . اسـت  دشـوار  اريبـس  امـروز  خواننـده ي  برا آني  ريپذ خوانش و فهم جهينت در
 زبـان  بـه ي  اسـالم  فلـسفه  مباحث نيتدو بهي  مطهري  مرتض مانند فلسفه انادتاسي  برخ ديجد
 در حـوزه  نيـ ادر   شرفتيپ و توسعه رايز ،يابد ادامه روش نيا كه ست ا الزم. تندپرداخ ساده
 ازيي  هـا   بخـش  تـوان  ميآشنا شود،    هم ميقد متون با دانشجو نكهآي  برا. ست ا آن فهم گرو
ي برخـ  رايـ ز ؛ديـ گنجان مـتن  در و كـرد  انتخـاب  ها آني  اصل متون از را نيشيپ لسوفانيف آثار

 متـون  با ممارست و يابد  مي راه مطلب عمق به كه استي  ميقد تونم با تنها دانشجو معتقدند
 ازيي  هـا   بخـش  درج تـه بال. شـد  خواهـد  او تيـ خالقيي  شكوفا  و شهياند تمركزسبب   دشوار
 و دهد  مي دانشجو به را بزرگ لسوفانيفانديشه   باآشنايي   امكاني  درس متن دري  ميقد متون

  . شد خواهد نيمأت نظر موردي آموزش اهداف
  

  يوزآمدر
 حدود سي سال است كه در درس فلسفه هيچ تجديـد       متأسفانه ، اشاره شد  قبالًطور كه    همان

 ينظــري صــورت نگرفتــه و متــون ســنتي همــواره منبــع اصــلي ايــن درس درآزمــون ورود 
 مطالـب   ييك متن آموزشي پويـا    يكه شاخص مهم     در صورتي  .بوده است كارشناسي ارشد   

هـاي پژوهـشي و        دسـتاورد  يها  د ناظر برآخرين يافته   كتاب درسي باي  . آن است  يو كارآمد 
 تحـوالت   ،شك تغييـرات ايجـاد شـده در مـدل زنـدگي            بي. تحوالت جهاني آن رشته باشد    

هاي فالسـفه     اي كه در ديدگاه    تسهيل ارتباطات متنوع و تغييرات خواسته و ناخواسته       ،  جديد
كارآمـد و زنـده ايـن       حـضور   .  مسائل جديـدي را در فلـسفه وارد نمـوده اسـت            ،ايجاد شده 
ها در متن مباحث فلسفي و همچنين مواجهه بـا جريانـات فكـري مخـالف موجـب                    دستاورد

توليـد انديـشه و      شود كه فلسفه اسـالمي ابتكـار عمـل و پيـشتازي خـود را بـا اهتمـام بـر                      مي
نيـز  شناسـي   ها نه تنهـا در محتـوا بلكـه در روش         اين پيشرفت . ندكپردازي جديد حفظ     نظريه

ل ئبرخـي مـسا   بناشـدن    فلسفه اسالمي به دليل      متأسفانه .بداع آراء جديد خواهد شد    موجب ا 
پـذير شـده اسـت و دانـشجويان آن را            آن بر فلكيات قديم و فيزيك ارسطويي بسيار آسيب        

در اين فلسفه از چگـونگي ارتبـاط بـا علـوم          .انگارند  اي كهنه و از دور خارج شده مي        فلسفه
فارغ از مباحـث طبيعيـات       ةنهاي البته كتاب . مدرن خبري نيست  جديد تجربي و علوم انساني      
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 كامـل طـور   بـه و كمتر دچار اين مشكل اسـت امـا عـدم روزآمـدي در مباحـث الهيـات آن             
زمـان بـا     ست دانشجويان هـم    ا براي احياي فلسفه اسالمي و حكمت الهي الزم       . مشهود است 

 با نگـرش انتقـادي بـه         و دنآشنا شو  مباحث فلسفه اسالمي با انديشه و فلسفه غرب نيز           مطالعه
هـانري كـربن كـه          زمـاني  .)183 :1393زارع،  (د  نـ هاي حكمي خـود بپرداز      ن به حفظ پايه   آ

شــيفته فلــسفه اســالمي شــده بــود معتقــد بــود فلــسفه اســالمي زنــده اســت و بــا بــسياري از   
مـه  بـا الهـام از روش عال      و  توان به حل مشكالت امـروز بـشر پرداخـت             هاي آن مي    دستاورد

 زيرا او بود كه بـا اسـتفاده از بحـث قـوه و فعـل و                  ؛رمان راه يافت  آتوان به اين      طباطبايي مي 
 علت و معلول كه در حكمت متعاليه مالصدرا وجود          همچنين زمان و سرمديت و مخصوصاً     
اصـول فلـسفه و   با كمك استاد مطهري در كتـاب   او. دارد به بسياري از شبهات پاسخ گفت    

دكتـر نـصر در     . ها پرداخت   ه با ديدگاه ماركسيست   حث فلسفي براي مقابل    به ب  روش رئاليسم 
ما به قدرتمندي ايشان كسي را نداريم كه بـا ايـن قدرتمنـدي بـه فلـسفه                   «:گويد اين باره مي  

   .)همان (»ماركسيسم پاسخ گويد
  
   ارآمديك

آن اسـت  اش ترويج و توسعه مستمر      الزمه خارج شدن فلسفه اسالمي از انزواي چندين ساله        
بايد اين   براي دستيابي به اين منظور.كه زمينه رشد و بالندگي مباحث فلسفي آن فراهم شود     

سـازي   روشن شود كه هدف از خواندن فلسفه براي دانـشجويان آشـنا            كاملطور    بهموضوع  
 بـا مباحـث   ، ضـمن تـسلط  هـا  آني كـه   اي  گونهبه  .  با كليات مباحث اصلي فلسفي است      ها آن

 ، سياست، علم، ذهـن    ،شناسي خرتآشناسي،    جهان ،شناسي  خدا ،شناسي عرفت م :اصلي مانند 
بنـابراين الزم   .  باال رود  ها آنورزي در    هنر و غيره آشنا شوند و مهارت تفكر نقاد و استدالل          

ف فلسفه و تبيين هويت فلسفه اسالمي و        ي ازجمله تعر  ؛است برخي مباحث به آن اضافه شود      
. اي فلسفه به ويژه فلسفه اسالمي و نسبت فلسفه با علوم ديگر  ه  عناصر دخيل در آن، كاركرد    

 معاصر تصور مربـوط بـه       جهانهاي جديد و در       و نگرش  ها  ست كه در فلسفه    ا  اين در حالي  
نكه حيوان ناطق تلقي شـود     آانسان به جاي    . انسان با تصوير قبلي او به كلي تغيير كرده است         

شـده كـه فلـسفه بـه كلـي دگرگـون            سـبب   خود بنياد انديشه و عمل فرض شده است و اين           
ن عالم صغير با عالم كبير آي است كه در    اي  گونهدر فلسفه اسالمي صيرورت نفس به       . گردد

شـود و در ايـن نگـرش، كمـال       اين صيرورت با كمك عقل فعال انجام مي  .يابد مطابقت مي 
ي عقالني شـود و     جهانان در اين است كه عالم هستي به نحو معقول در او به ثمر رسد و                 انس

   به نحو اجمال وجود داشت با تكون عقالني جنبـه تفـصيلي پيـدا    قبالًعالم كبير كه در انسان    
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هان همراه با تهـذيب اخـالق و سـلوك بـاطني               در فلسفه اسالمي استفاده از استدالل و بر        .كند
بـديل انـسان     با كمال بـي ؛ موجودي است كه در قوس صعودي وجود غايت است    انسان. است

 آور توانـد بـه مقـام شـامخ و حيــرت     انـسان از طريـق صـيرورت نفــس مـي     .در منظومـه هـستي  
 در حكمت متعاليه افق روشني براي خدمت به خدا و خلق خدا گشوده              . دست يابد  اللهيخليفة

 در ايـن نگـرش    .نمايد  و عمل معنادار و معقول مي     تنيدگي علم    بر اساس آن درهم    شده است و  
ل زمانـه خـود را   ئ بلكه دغدغه گشودن مـسا   ،فيلسوف نه تنها مسئول رفع مشكالت نظري است       

. كنـد  منـدي مـي    با طرح راه حل آن مديريت و سياست صحيح زمان خود را سـامان              نيز دارد و  
 امـا درآثـار فـارابي آن را    ،رد كلـي وجـود دا  اي گونـه البته اين رويكرد در حكمت متعاليـه بـه     

شناسي،  يي او از اخالق، زيبا    ةالفاضلةالمدين اهل   ءآرادر كتاب    «؛توان يافت    طور مشخص مي   به
رانـد و     سياست و اجتماع، خير و شر، فـضايل فكـري و نظـري و عملـي و اخالقـي سـخن مـي                      

: 1384مي،  اسـال  (»كوشد تا مبناي عقالني براي حيـات جمعـي جامعـه دينـي فـراهم سـازد                  مي
 در  متأسـفانه  در آثار فالسفه اسـالمي وجـود دارد،          يهاي روشن   چنين افق  اينكه    با وجود  .)110

 .نيـست شود هيچ بازتابي از وجود چنين رويكـردي           متون درسي فلسفي كه اكنون تدريس مي      
 قـبالً در چنين شرايطي مشكل فاصله گرفتن فلسفه اسالمي از واقعيات زندگي بـه داليلـي كـه                  

هـاي مـضاف از يـك سـو و ناديـده گـرفتن        توجهي به فلسفه   بي.  دارد دهمچنان وجو  ه شد گفت
ه هـ  شده كه دانشجوي فلسفه اسالمي در مواج       سببل مهم حكمت عملي در دنياي امروز        ئمسا

 متأسـفانه اين وضـعيت    . ل اجتماعي خود داشته باشد    ئمسانسبت به   با متون فلسفي احساس انزوا      
كنـد كـه مباحـث فلـسفي و مطالعـه و تحقيـق           ذهن مخاطب تقويت مي   همواره اين تلقي را در      

 مبـاحثي همچـون     . مترتـب نيـست    ها آناي بر    ه  ، هيچ اثري در زندگي ندارد و فايد       ها آندرباره  
هـا   ده  و»االعـدام  الميـز فـي  « و قاعده» ء كل االشياةالحقيق بسيط«اصالت وجود يا ماهيت، قاعده  

دانـشجويان درس فلـسفه اسـالمي در        نـدارد و     ندگي افراد مطلب فلسفي ديگر هيچ نقشي در ز      
چيده اسـت كـه فكـر و ذهـن          ي كه برخي چنان پ    اند  تزاعي گرفتار شده  نفضايي مملو از مباحث ا    

يـك از     ببيننـد كـدام    .كه گاهي فرصت درنگ ندارند    اي    گونه  مشغول داشته به   خود   به را   ها آن
در صـورتي كـه ماهيـت فلـسفه اسـالمي            ؛كنـد   اين مباحث نقشي در زندگي فردي ما ايفا مـي         

  . خارج استجهانمضاهي كردن انسان با 
  
  يشآموز كرديرو

ي كـ  ي .كنـد  يرويپ يريگ ياد منطق ازبايد   ليدل نيهم به ؛است يرييادگ رسانه يدرس كتاب
 و  رمنـد آ (اسـت ي  رـيـ يادگ هـنـ يزم،  دارد تيـ اهمي  رـيادگ ي ـ ييادده دـفراين در كهي  ـنكات از
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 قـات يتحق«. شود فراهم متني  ريادگي ي برا الزم مقدمات است الزم نيبنابرا .)1391 ،ملكي
 روش ـي  شـناخت هـاي   فراينـد  با هماهنگ صورت به اطالعات اگر كهاست  هينظر نيا ديؤم

 بهتـر ،  تر عيسر افراد گردد، عرضهي  رييادگ فرايند دري  آدم مغز عملكرد روش يا فكركردن
 عناصـر ي  برخ از استفاده كه است شده ثابت امروزه .)1385 ونكا،يلپ (»رنديگ  مي ياد شتريب و
 كتـاب  انـد  گفتـه ي  برخـ  .شـود   مـي  آموزش تيتقو و نهيزم نيا جادياسبب  ي  درس كتاب در
 آمـوزش  وي رييادگ ليتسهسبب ي آموزش عناصر وجود و كند  مي فايا راي  مرب نقشي  درس
  . شد خواهد ثرؤم

 از شيپـ  ديـ با كه استي  ريادگ ي يها  هدف طرح كتاب در يشآموز رعناص ازي  كي
ي آموزشـ  انتظـارات  از دانـشجو  شـود   مـي  موجـب  كار نيا. شود مطرح محتواو   متن آوردن
 بـا يي  آشـنا  اصـوالً . بپردازدي  رييادگ به شتريب رتيبص با و يابدي  آگاه لفانؤم و زانير برنامه
 اسـت  ثرؤمـ  زيـ ني  ريادگي يـ  هـا   تيـ فعال بـه ي  ده جهت وي  رييادگ زهيانگ جاديا در ها  هدف

 مناسـب  پرسش. استي  درس كتاب متن در پرسش طرحيادگيري،   عناصر گريد از .)همان(
 مختلـف ي  هـا   تيـ فعال انجـام  بـه  را رنـده يفراگ،  مطالب بهتر درك و فهم به كمك بر عالوه
   :است ليذ شرح بهي درس كتاب در پرسش طرح اهداف ازي برخ. دهد  ميسوق

   ؛مطالبي اصل و مهم نكاتي بازخوان به خواننده قيتشوـ 
   ؛است آموخته متن از رندهيفراگ كهي مطالبي بررس به مدرس ساختن قادرـ 
 خـارج  فيتكـال  وي  كالسي  ها  تيفعال نييتع و فيتكل نييتع در مدرسان به كمكـ  

   ؛كالس از
   ؛مختلفي ها تيموقع درها  دانسته كاربردن بهي برا رندهيفراگ به كمكـ 
   .رندهيفراگ شتريبي ذهن وي فكر رشد و تفكر و ملأت به كمكـ 
 بحـث  و تفكرنيز  و مطالبي رييادگ دري مهم نقش پرسش،  مذكور موارد به تيعنا با

   .داردي درس كتاب پيرامون مطالب
 مقدمـه  و مطالب فهرست ،يرييادگ نهيزم جاديا عوامل وي  آموزش عناصر از گريدي  كي
همچنـين  . كنـد   مي جاديا خواننده ذهن در مباحث ازي  كل يينما كتاب فهرست. است كتاب

 موجـب  هـا   فصل خالصه ذكر .ديآ  مي دست به كتابي  محتوا ازي  اجمالي  اطالع مقدمه در
 در. )67: 1391 و ملكـي،     رمنـد آ (بكنـد ي  جـامع  برداشـت  مـتن  از بتوانـد  خواننـده  شـود  مي

ي ريـ گ جـه ينت و درك مرور توان  ميراي اصل نكات فصل هري ريگ جهينت اي يانيپاهاي   خالصه
 بـا  يا و آورد كادر داخل يا برجسته صورت به صفحه دو يا يك در كوتاه صورت به را متن

   .كرد جداي اصل متن از متفاوت حروف
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 بـه  ياصـل  نكـات  يحـاو  يها  عبارت آوردن :از است    عبارتي  آموزش عناصر گريد
 شـرح  :ليـ قب از شـود   مـي  نوشته كتاب هيحاش در كه ييها  ادداشتي ،آزمون،برجسته صورت

 غيره، و   و بحث با مرتبط يخيتار عيوقا انيب ،يكاربرد مطالب اي و ها  مثال ،اطالعات ،ها  واژه
. موضـوع  ميتفه يبرا غيره   و ها  فصل ريسا در مرتبط مطالب به يمتن درون ارجاعات،  نمودار
، مـتن  بـا  متناسـب  ميضـخ  يـا  و نـازك هـاي     قلم با مناسبي  فرع وي  اصلهاي    تريت از استفاده

 نيـ ا همه كه جدول از استفاده ،كادر در مطالب يبرخ دادن قرار،  قيدقهاي    يبند اراگرافپ
 و مطالـب  خرأت و متقد تيرعا با فصول ميتنظ. بود خواهدمؤثر   دانشجو يرييادگ در عناصر
 يـك  كـه  استي  گريد طيشرا جمله از جهينت و بدنه ،مقدمهي  يعن،  فصولي  بخش سه ساختار

 و ديـ جد واژگـان  و ميمفـاه  فيـ تعر بـا  توان  مي نيهمچن. باشد آن واجد ديباي  آموزش متن
 اسـت  الزم بدنـه  بخـش  در. نمـود  ليتـسه  رامطالـب    فهـم  و يريادگي ،ها  آن كردن برجسته
 كـادر  در و خالصـه  فـصل  مطالـب  اهـم  يريـ گ جهينت در و شود ريتقر و طرح ياصل مباحث
 و فـوق  مـوارد  همـه  فاقـد ي  سـالم ا فلسفهي  سنتي  ها  كتاب همه متأسفانه. شود آورده مناسب
 فهرسـت  فاقـد حتـي   هـا  كتـاب  ازي برخـ  . اسـت مناسبي آموزش متن كي يها  يژگيو فاقد

 اصـطالحات  و اعالمهاي    هينما ها آن از كدام چيه باًيتقر . است مقدمه وي  بند فصل و مطالب
 ارجاعـات  وجـه  چيهـ  به و است نامعلوم لفؤم استفاده مورد منابعآنكه   تر مهم همه از. ندارد
ي خبـر ي  بنـد  پـاراگراف  ستميـ س از جمـالت  و مطالـب  ميتنظـ  در . است نشده مستند سخنان

  . استجازيا تينها دري گاه و دهيچيپ عبارات از مملو متون شتريب  وستين
 شـمار ي  بـاال  تيـ ظرف بـا  فلـسفه  درسي  آموزشـ  متن .اهداف به توجه با اثر تيجامع

 اگـر  رايـ ز ،اسـت ي  نـسب  تيـ جامع نيا البته .شدبا فلسفهي  اصل مباحث جامع ديبا آني  واحد
 منـابع  و مباحـث  به پرداختن در را ممكن پوشش نيشتريب اثر كه باشد نآ تيجامع از منظور
 ديـ بع و سـخت  اريبسي  هدف نيچن به دنيرس عمل در ،باشد داشته خود بحث محور با مرتبط
 تيـ جامع بـه  توان  مي نيبنابرا ؛ستين ممكن اثر يك در مطلق تيجامع به دنيرس رايز،  است
 نظـر  مـورد  مباحـث  اغلـب  بـه  مخاطبـان  شتريب كه معنا نيا به .داد تيرضا قبول قابل وي  نسب

 مباحـث  بـر  عـالوه  نظر مورد فلسفه متن در ست ا الزم رو نيا از ؛يابند دست اثر آن در خود
 ستايس فلسفه و اخالق فلسفه،  نيد فلسفهي،  شناس معرفت مهم مباحث ،خاص و عام اتياله

 شـاهد ي  شناخت يهست مباحث بر عالوهي  فاراب و نايس ابن فلسفه در كه  همچنان. شود گنجانده
 روزگـار هـاي   ضـرورت  بـا  متناسب اخالق فلسفه وي اسيس فلسفه چوني  گريد مباحث ذكر

 ديبا هيرو نيا .ميهست متنوع مباحث روزافزون رشد شاهد غرب فلسفه در امروزهايشان و نيز    
  . رديگ قرار توجه موردي اسالم فلسفه دروس در
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ي خيتـار  مباحث مطالعه ودارد  ي  خيتاري  قدمتي  اسالم فلسفه .يخيتار كرديرو حفظ
 تطـور  ريسـ  اسـت  الزم موضوع هر در اصوالً. استي  ضرور اريبسي  فلسف مسائل مند زمان و

 فالسـفه  آراء بـه  توجـه  .شـود  آشـكار  آني  ها فرض شيپ و مرتبط علوم با آن رابطه و مسئله
 تشابهات و ها  تفاوت قيدق نييتب،  ها آني  ابتكار آراء ننمود برجسته و كردن روشن و نيشيپ

 بـدون  .اسـت  ثرؤمـ  مسئلهي  فلسف حيصح درك در لئمساي  خيتاري  ياب شهير اصوالً وي  نظر
 فلـسفه ي  آموزشـ  مـتن  و اسـت  داشتهي  ليتكم وي  نيتكو رييس ،خيتار در اي مسئله هر شك

  .باشد مباحثي ليتكم ريس بر ناظر ديبا
ي ريگ شكل خيتار بهي توجه يبي، اسالم فلسفهي ها كتابي  جدي  ها  يكاست ازي  كي

 خـود  آثـار  وها    نوشته دري  مطهر ديشه .)1384 ،ياسالم (است بودهي  فلسف ءآرا وها    شهياند
ي خيتار هرگزيي  گو كه است    شده نوشته چناني  فلسف مسائل كه كرد  مي ديكأت نكته نيا بر

 بريي ستايا و جمود مانعي، فلسف موضوعاتي خيتارهاي   شهير به توجه .)همان (است  نداشته
 آمـوزش  متـون  در مهـم  نيـ ا امـا . شـود   مـي  تازه مسائل بهي  توجه يب و مسائل از اي مجموعه
 كـه  سـت  ا يحـال  در نيا. است شده گرفته دهيناد ةينها و ةيبدا كتاب جمله ازي  اسالم فلسفه
 و مـنعكس ي  نحـو  بـه ي  فلـسف  تحـوالت  مـسئله ي  خيتـار  ريس،  غرب فلسفه آموزش متون در

 آشـنا  اجمـال  بـه  زيـ ن آن تحـوالت  بـا  فلـسفه ي  اصل مسائل آموزش با همراه فلسفهي  دانشجو
 آني  ريـ گ شكل خچهيتار موضوع، هر به ورود هنگام است الزم رو نيا از .)همان (شود مي
  . شود گنجاندهي آموزش متن با متناسب تكاملش بستر و

يي شكوفا به ديبا زيچ هر از شيب فلسفهي  آموزش متن .انيدانشجو شهياند و تفكر به توجه
 تيــترب ،فراينــد نيــا حاصــل. كنــد كمــك دانــشجو دنيشيــاند اســتعداد وي نقــاد تــوان ،تعقــل
 فلـسفه  درس شـده  قـصد  اهـداف  حيصـح  ارائه جهت. است متفكر و نقاد ،پرسشگر ييدانشجو
 و حيناصـح  از حيصـح  دادن زيـ تم وي  ورز استدالل دري  ريگياد و انيدانشجو تيفعال وي  اسالم

ي تيقـابل  چنـان  ازي  آموزشـ  مـتن آن،   كنـار  در اسـت  الزم كـالس  در خـالق  تفكـرات  باالبردن
  :گردد لئنايي ها مهارت نيچن به گريدي ها تيفعال و آن كمك به دانشجو كه باشد برخوردار
   ،مباحث انواع همه در ييزيربنا موضوعات تشخيصـ 
  ه،پيچيد مسائل به بخشيدن نسق و نظم و تحليل در بيان و تفكر دقت ـ
  ت،هاي تاريخي و سنن گوناگون مربوط اس حساسيت نسبت به تفسير متوني كه به دورانـ 
  ن،متو ادله دقيق ارزيابيـ 

  ،ها آن نقد و هفلسف يتخصص اصطالحات گيري كار هب در ييتواناـ 
  ي،هاي منطق ي مغالطهيو اقامه ادله صحيح و شناسانويسي، تحليل  وانايي در چكيدهتـ 
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، پنهـان  فرضـيات ،  بالغـي  فنون،  شناسي روش به مربوط تها  اشتبا تشخيص ييتواناـ  
  ي،نگر سطحي و ابهام

   ،ها آن نقد و فلسفي تخصصي كامالً بحث و تعميم ميان حركت ييتواناـ 
 ذكـر  موضـوع  يـك  فـع نبـه    يـا  و زيـان  بـه  كـه  ييها  مثال كشف يا اختراعي  يتواناـ  

   ،غيرمربوط از مربوط مالحظات تشخيص و شود مي
هـا و     ضفـر  پـيش  نقادانـه  بررسي،  شناآ هاي تفكر نا    يدن به آراء و شيوه    انديش قدرتـ  

   .)1384 صابري، (رشتههاي موجود در محدوده  روش
 درك با  ودنك عبور فلسفي موضوعات سنتي يها مرز از بتواند بايد فلسفه دانشجوي

 از خـارج  موضـوعات  در را فلـسفي  يهـا   هآمـوز  ديگـر  يهـا   رشته امتيازات وها    دوديتمح
 جديـد  يها  پرسش به علم اين ييكه بتواند با استفاده از توانا      ريطو به؛  گيرد كار به دانشگاه
  .دهد پاسخ معاصر جهان

  
  يريگ جهينت

ي انيـ ب بـا  ياسـالم  فلـسفه ي  اساس ميمفاهي  معرف دري  فارس زبان بهي  متن است الزم .1
 بـدون . شـود  نگاشـته  لياصـ  منـابع  به توجه با و مناسبي  ده سازمان با قيدق و واضح،  محكم
ي درسـ  واحـد  24 حجـم  بـا  متناسـب ي  آموزشـ  وي  تخصـص  تيماه باي  متن هيته يبرا شك
 نظـر  در راي  دانـشگاه ي  آموزشـ  مـتن  يـك  ضـوابط  و ابعـاد  همـه  ميازمنـد يني  اسـالم  فلسفه

 از اسـتفاده  ،مـتن  آمـوزش ي  بـرا  الزم اطالعـات  سطح نييتع،  مشخص هدف نييتع. ميريبگ
 طـرح  ،يينهـا ي  بنـد  جمـع ي،  مقـدمات  بحـث  طـرح  ليقب ازي  آموزش كمك عناصر و ها  ابزار
ي بند فصل موضوع ميتفهي  برا  غيره و ،سهيمقا،  نمودار ،ديجد واژگان ابداع،  آزمون،  الؤس

  .استي اثر نيچن خلقي لاص طيشرا از فصل هري انتها در مرور وي بند جمع وي منطق
 كـرد يرو داشـتن  ؛استي  ضرور مسائل تطور و تحول ريس به توجه امحتو هيته در .2

 و خيتـار  طـول  در راي  اسـالم  فلسفه نابهاي    شهياندي  بررس نهيزم ،يفلسف مسائل بهي  خيتار
 وي ســهرورد نا،يســ ابــني، فــاراب همچــوني بزرگــ فالســفههــاي  نظــر اخــتالف و ابتكــارات
  .كند يم  مشخصي يونان فالسفه با را ها آنهاي  آراء و انديشه تفاوت و مالصدرا
 گونـه  به ،موضوعات آن درباره مختلف فالسفه آراء وباشد   محور موضوع كتاب. 3

 موضـوع  دربـاره  فالسـفه هاي    دغدغه و اصول،  يمبان آني  ط درو   شود داده حيتوضي  قيتطب
 بـا  مواجهـه  در را نيشيـ پي  فلـسف  مكاتـب  و ءآرا تـوان   مي آن از بعد. گردد مشخص مربوطه

  .كردي ابيارز ديجد ائلمس
ي حلـ  راه و باشد داشته معاصر نسل بهربوط  م لئمسا با اي رابطه كه شود هيتهي  متن .4
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ي مبـاحث  ،خـاص  و عـام  اتيـ اله مباحـث  كنـار  در. ديـ نما ارائه جامعه نيامروز مشكالتي  برا
 اخالق فلسفهي،  معادشناس وي  شناس انسان ي،شناس معرفت ،ياسالم فلسفهي  شناس روش همچون

  .شود گنجاندهي درس متن دري شناس ييبايز و هنر فلسفه  واخالق فلسفه، استيس فلسفه و
 گرفتـه  نظـر  دري  آموزشـ  مـتن  صـفحه  100ي  درسـ  واحد هري  برا طور معمول   به. 5

ي برا صفحه 334 در الحكمه ةينها مانندي  حوزو يها  كتاب جمح كه استي  عيطب و شود مي
 و عمـق ،  جـاز يا ليـ دل بـه  هم كتاب نيهم سيتدري  برا البته. ستينمناسب  ي  درس واحد 24

 قـبالً  كـه  گـردد   ي مـي  معـضالت سبب ايجـاد     و شود  مي صرفي  اديز وقت،  مطالبي  دشوار
 حـدود  حجم باي  مكف حاتيتوض باي  فارس زبان بهي  متن است الزم رو نيا از. ميداد حيتوض
  .گردد هيته واحد پر درس نياي برا صفحه 1000 تا 800

 مهـارت  وي  نقـاد  تـوان ي،  عقالنـ يي  شـكوفا  بـه  فلـسفه ي  آموزشـ  مـتن  است الزم. 6
ي برخـ  از استفاده .كند كمك دانشجو تيخالق يارتقا وي  انتقاد تفكر پرورش و دنيشياند
 اسـت ي  مناسـب  ابـزار  »ميكنـ  فكـر  شتريب« بخش و »الؤس« بخش مانندي  آموزش عناصر و ابزار
، لهئمـس  حـل ي،  آموزشـ ي  هـا   كارگـاه  از اسـتفاده  ،مـتن  كنـار  در. هدف نيا به دنيرسي  برا

  .خواهد كرد كمك فلسفهي دانشجو الزمي ها مهارت تيتقو به غيره و مقاالت نگارش
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