
1 
 

  

  به نام خدا

  

  رانيت آموزش فلسفه در کشور ايرامون وضعيپ

   جمجمک ي اختصاصيدر گفتگو

وجود س و آموزش فلسفه ي تدريوه هايش نهي در زميچه مشکالت ،، در کشور مااتتانيبراساس تجرب به نظر شما و .۱
 دارد؟

خ يل فلسفه به تاريه وجود دارد تقلنين زمي که در کشور ما درايمشکالت از . رسدي نکته به ذهن من مورد چنديدر ا
 کند ي اقامه ماوات ي له مدعياتيد و مدعي آي بر ميلسوفيات فير مدعي در مقام تقري کسيفلسفه است و در واقع وقت

ن که يالسوف و يک في ي آموزه هايخيطور تارر تيبه ستاً ينهاد ي آي او بر ميشه هاينشر اند  بسط  و لف ويپ ا دري
 از فلسفه ي هگليک نوع تلقي ين تلقيد ايشا . کنديفا ماکت ند،ن کيدا ميخ چگونه بسط پيدر طول تارشه ها ين انديا

تباط  اريلين گونه است که خيز فلسفه بدد اي اساتي برخيد که تلقي آيمشخصاً در دانشگاه تهران به نظر م .باشد
  چه بوده است، کنديلسوف اقامه ميک في که ي ام که ادلهين که آشنا شويش از ايما پ و .خ فلسفه داردي با تاريقيوث

 يالت رسمياگرچه تحص .دا کرده استيخ چگونه بسط پيردر طول تان ادله ياکه م ي شويامر مواجه من يشتر با ايب
 اس با آنچه که دريدر قاما  ، کردمي استفاده مديران تنها از محضر اساتيمن در ا من در خارج از کشور است و يفلسف

ن يعموالً  در مغرب زمم کردم که يمشاهده م، ک شاهدش بودمي گذرد و آنچه که خود از نزدين ميمغرب زم
 معرفت و ،ين و ذهن، آگاهيت عم مانند نسبي دارياتبه عنوان مثال ما موضوع . شوديس ميفه موضوع محور تدرفلس

.  دهندي قرار ميمورد بررسفالسفه  يآراموضوع محور در  يگونه ابه  ران موضوعات يادر آن جا . ييا واقع گراي
 آنچه  پردازند،يلسوف نميک في به يستقل که به نحو مستين نيسخن من ا يد که الزمه عرض خواهد شً البته بعدا

 ي خود مقوله ي درباره يا حتيسم ياره مقوله رئال دربيستيد در سنت آمپريين است که فرض بفرمايمهم است ا
ن که ي روند تا ايش مي موضوع محور پيو به گونه ا  پردازنديوم مي و هي بارکل به خواندن الک ويستمولوژياپ
لسوف اکتفا يف ا دويک ي به  حداکثر د،لسوف با هم خوانده شويک ترم شش فيست در يقرار ن .لسوف محور باشنديف
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 نجا بايا در اما . شوديس ميک کتاب است که در طول ترم تدري از موارد ين که در پاره ايم از ايبگذر . شوديم
 . کننديس ميتدررا ا از دکارت تا کانت يوم و يکن تا هيد از بيوران جدددر مبحث مربوط به که م ين مواجه هستيا

اما  . را به آن بپردازنديصد ساليا سيست يدو  بکنند وصد،ي را طيک دوره زمانينند که ي بيموظف مخود را  ييگو
 ي شخص خود را مکلف نمموضوع محور است و آموزش فلسفهاز مواقع  يليخ ست وين گونه نين ايدر مغرب زم
ز يدر آنجا نست؛ يخ فلسفه مهم نيست که تارين ني سخن من ايالزمه  .ست سال را با هم بخوانديا دويداند که صد 

خ يتار" اي"يليخ فلسفه تحليتار"  شود با نامي ارائه مي واحديحت . شوديس مي تدر"خ فلسفهيتار" مواقع واحد يليخ
انه از يخ گراي تارين تلقي که بيبه نظرم تفاوتاما  . شودي درس داده م "فلسفه مدرن"که تحت عنوان "يفلسفه قاره ا
؛ و خ فلسفهيشود به تار يمل ياساساً فلسفه تحو کرد نخست،يدر رو که  استنيا وجود دارد گري ديها يفلسفه با تلق

 يمن شخصاً فکر م ، واستخ فلسفه يمتضمن پرداخت صرف به تار ،د شويدن به ذهن متبادر ميآنچه که از فلسف
  .موجه تر است يخير تاريغ يکنم که تلق

باشد  معموالً  اگر قرار نجاين است که درايد مدنظر قرار داد اي که بايگري، نکته دشتر عرض شديهمان طور که پ
 ولسوف را بخواند ي فآن ترم تمام آثار ک ي داند که در ي خود را موظف م،شخص ،خوانده شودلسوف مهم يک في

ن يبه اوضع ن اصالً ياما در مغرب زم .ردي گيکامل صورت نمبه طور نجا ين کار هم در ايهرچند که ا بپردازد،بدان 
ک ترم وجود و يلسوفان پرداخته شود در يا آثار فينکه خوب به موضوعات ي ايبرا ،به عنوان مثال .ستيصورت ن

 وا نقد عقل محض کانت ين يتگنشتاي وي فلسفيک ترم هم پژوهش هايکتاتوس و رات يگريدرم  تدر ،دگريزمان ها
 يکي . شومي نکته بعد خواهم واردين جا مياز هم.  شوديوم خوانده ميا رساالت هيا رساله در باب فهم بشر الک ي

به ن ما يدر سرزمست که انکته ن يان دارد يبا مغرب زم ما  که آموزش فلسفه در کشوري اي جدياز تفاوت ها
   پرداختهيلي شود خينگاشته ملسوفان يف ير اصلآثا که حول و حوش يه ايات ثانويادب
ن يتا از مفسر ا چهاريلد باشد  شناسد که آن را با چهار قرائت بيوم را مي هيکس  آنجا، در نمونهي برا. شودي نم

ا در يخ فلسفه ي که در طول تارن نکته واقف باشديبه اد؛  تشابه آراء آنها را با هم بدانتقاوت و و سدمهمش را بشنا
ت شناسان ا کانيوم شناسان يهلسوف چگونه پرداخته شده است؛ يففالن به  ، است که گذشتهين چند ده ساليهم

 يکسست؛ ي چيلي با خوانش تحلينش قاره اتفاوت خوا با هم دارند؛ ياک و تفاوتشترستند و چه نقاط ايبزرگ ک
 .نش ارجاع دهديبتواند به آراء شارح را خوب بلد باشد، ا چند قرائت از اوي شناسد که دو خوانش ي منيتگنشتايو



3 
 

 يکتاب درباره  وا ده ، دوازده مقاله ي  secondary literatureک يابتدا   خواهد درس بدهد،ي که ميکس
. اشده آن را بلد بيات ثانويکامالً ادبن اما عالوه برآ ، را کنار بگذاردي متن اصليعني .دهدبارائه موضوع مورد بحث 

س کانت يا تدري يکانت شناس .فقط همان را بلد باشد ، که مترجم صرف کانت بوده استيکسن که حداکثر ينه ا
به  ،هنگام خواندند که شخص ي بکني را معرفيمقاالت مختلف د ويل را بدانين که شما آراء بديا متوقف است بر

لسوف مورد ي فشارحان بزرگداشته باشد؛  يکاملاحاطه  شود يد ميل و حوش آن مطلب تول که حويه ايات ثانويادب
ات يآنان چگونه مدع هرکدام ازآگاه باشد که گر بداند؛ يکدي قرائات آنان را با تفاوت و تشابه را بشناسد ومطالعه 

 ي ن هم نکتهيا ا نادرست؟يست امه کرده اند درست ا که اقيا ادله ايآ .ق کرده اندير و تنسيلسوف را تقريآن ف
 ،چهين وم،ي که فرضاً  هي کسيعني . شودي مپرداختهبدان  کم يليخباً ينجا تقري ا کنم که دريست و من فکر م ايمهم

 باشد در عمل نيا ا اگر هم قرار بري بکند و ين کاري الظاهر چنيست عليقرار ن ، دهدين درس ميتگنشتايا ويدگر يها
ا تسلط را يا خود استاد آن وقوف و تضلع ين است که  احتماالً ي از مشکالتش هم ايکي البته ود  افتيکمتر اتفاق م

 را عرض کنم که  به آموزش فلسفه يگريد نکته دينجا هم بايدر ا . کنندي نميان  چندان همکاريا دانشجويندارد 
 يتجربه . گر آن دانشجوستين دک رکن آن استاد است و رکي .آموزش دو رکن دارد . گردديدر کشور ما باز م
ان است يمواجهه با ضعف زبان دوم در دانشجو نجايس در ايتدر ران ويبازگشت به اپس از   منيحدوداً  سه ساله 

 شود و ي ميسي مشخصاً انگل مربوط  و زبانپردازند ي ميليتحلبه فلسفه  که يکسانچه  .عاً  هم مشهود استکه واق
 . شودي مي و سپس فرانسوينخست آلمان ي که زبانشان در وهله  کنندي مکار ي قاره ا در سنت  کهيچه کسان
مسأله است و مشکل ن هم ي ا.ن استيي پاگري ديا زبان هاي يسيدر استفاده از متون انگلان ما يدانشجومهارت عموماً  

ان ي پايي ارشد راهنمايشناس دارم که در مقطع کاريان مختلفيدانشجو من .د دانستي توان ناظر به اساتينمتماماً را 
اهل  آنان که انصافاً  ازيکيجز به . ام نوريو پ آزاد يد قم گرفته تا دانشگاه هايشان با من است از دانشگاه مف ينامه ها

د  بارها شاه.از متون استفاده کنند را که بتوانند يده ام کساني کم ديلي کرد، خيکار بود و منابع را به دقت مشاهده م
 از ي و برخ مراجعه کننديکارشان به متن فارس ي ادامه يبرا خواهند يکه م کردند يان اظهار مي دانشجو کهبوده ام

 شد يمشخص مشتند  گي که باز ميهنگام د، کردني مراجعه ميو به متون اصل دند آوريآنان هم که علناً بر زبان نم
د ي داني مشما .ن استيين نوع فن پايشان از ا يمندزان بهره يده اند و مينرسآن متون   ازيدرستچندان درک که به 
گفت که فرد آن زبان را بلد  توان يم ، که آن چهار نوع مهارت حاصل شودي چهار نوع مهارت دارد و وقتيهر زبان

ن ي از ايکي يحال ما فقط درباره  .نوشتن و صحبت کردن است دن،يشن ،ن چهار نوع مهارت  خواندني ا.است
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 برخوردار ي از اسلوب خوبيليان ما متأسفانه خي عموم دانشجوم وگرنهي کنير گانه صحبت م چهاي هامهارت
 يچند سالالبته  .ر کنديياز آن تغ ن ترييما و مقاطع پا يدوارم که روش آموزش زبان در مقاطع متوسطه ي ام.ستندين

ون فقط درباره مهارت خواندن صحبت م، من اکنين که بگذريا از اما .به بهبود رفته است ز رويت نين وضعيست که ا
 فلسفه يک دانشجوي ست وگرنهي نظرم ن مدacademic writing يحت گريد ي سه گانه يارت ها کنم و مهيم

 و ي به راحتيزين چيبا مطمئنم که چنيمن تقر و . را بدانديد نوشتن فلسفي حداقل بايغرب مخصوصاً در مقطع دکتر
 خوب بود اگر يليخ . نداردين مسأله چندان اشکاليا حاال . دهديا رخ نمان مين دانشجويب  درين زوديبه هم

  اما.ده گرفت  خريلي توان به آن خينم ست،ي نين امکاني را هم داشتند اما حاال که چنين مهارتيان چنيدانشجو
صد ن بار به مقي ا.ميار با آن مشکل ديلي متأسفانه ما خ.د با آن سرو کار داشته باشندي است که افراد باي مهارتخواندن

ن يان با چنريره هم در اين و غياستفاده از منابع الت ،يوتري کامپي جستجو.فتدين اتفاق بين که اي رسد مگر اينم
 . اقدام کندي آموزشي کالس هايينه ها به برپاين زميدانشگاه هم هست که در ا ي بر عهده  مواجه هستند ويتيوضع

ان هستند که ين دانشجوي از موارد ايليدر خ ه هستند وين مشکالت دوسويم ايه بگون است کيشتر ايز بيمنظور من ن
ل و ي تعليپ نجا دريالبته من در ا . دانستيياز نظام دانشجو و مشکل را  کرديري گي توان پيالبته م . رونديش نميپ

م و مشکالت مهم و معتنابه در ي ان مشکالت مواجهي ما با ا.م احيستم و تنها در مقام توضين مشکل ني اي برايابيعلت 
 يدانشجو خود م .ن زباني نگرفتن ايز جديز ترس استفاده از آن است و نين زبان دوم و  بايي عدم آشنا،نهين زميا

 خود را يورد تا واحد درس آيه رو است اما آن را به زبان نماستفاده از زبان دوم با مشکل روب ينه يزم داند که در
 يياگر دانشجو يل است ويسي با زبان انگل دانشجويي آشنا وي بحث فلسفه غربنجاي احاال .عبور کندآن  از بگذراند و

آن حوزه  ز دري ني و فارسيسي انگلي زبان هاي و حتياز به زبان عربي ن، کار کنديفلسفه اسالم ينه يبخواهد در زم
  مطرح

 يآن در وهله  باز.  شودي منتشر ميسي به انگليمفلسفه اسال ينه ي در زميمتعدد امروزه کتب و مقاالت  . شودي م
 .يلي و سنت تحليسنت قاره ا :تا سنت دارد دوکه د يي گويفلسفه غرب سخن م يدرباره اما شما  . استيبعد

 و سپس ي نخست آلماني  در وهله کهيزبان سنت قاره ا است و يسي انگليليمانگونه که گفته شد زبان سنت تحله
 ن دويک از ايم ن که فرد در کداي و با توجه به اسنت است ن دويجا که فلسفه غرب مشتمل بر اآن از . استيفرانسو

ن است که ي دانستن آن زبان هم اينظور از به خوب م. بدانديبه خوب ن زبان ها راي از ايکيد ي کند بايسنت کار م
 است يکه گفتم مهارت نوشتن در مرحله بعدحاال همان طور  ومقاله بخواند ، از آن زبان استفاده کنديبه راحتبتواند 



5 
 

  که گفتم،يحين مشکالت به توض عام و در ساحت آموزش هم آيوهله   اما در. رودي نمي از آن انتظاريليخ و
د ي بايک دوره زمانين که در  يد بر ايخ فلسفه و هم تأکيل فلسفه به تاري به فلسفه و تحويخيهم نگاه تار .وجود دارد

 و يي عدم آشنان موردي و سوم. استيخي تاري بر نگاهيباز خود مبتن ،ن نگاهي؛ که ا بسنده شودلسوف يبه چند ف
 را ي متن اصلديد اساتين که شاي شود و ايه م نوشتيست که حول و حوش متون فلسف ايه ايات ثانويارجاع به ادب

س يد تدريز کتب خود او با ايکي شود خوب يس ميناس تدري لويوقت . دهنديکمتر در دستور کار خود قرار م
دگر و ياه هگل، کانت، وم،ي همچون هيست، اگر به سراغ بزرگاني حد واندازه نناس درآنيا اگر باز لويشود 

 که در باب يه ايات ثانوي به ادبتيشان رفت و البته با عناي اياصلست به سراغ آثار ي بايم ،مي روين ميتگنشتايو
 با آن مواجه ي که من خود به نحو تجربيگريد ينکته  .ار مغفول استي بسيرن امي البته چنشان وجود دارد کهيا

ن گونه به ي، ا عموماً شود،ي که به مقاالت داده مي ارجاعي ن است که از نحوهي گردد ايد باز ميبوده ام و به اسات
 مقدار همان  ووانند خيکمتر م ، نگارندي ميارانشان به زبان فارس همکي را که حتيد آثاريد که اساتي آينظر م
  خواهم ين جا مي را که در هميگريد ينکته .  ماندي مي ناخوانده باقيدرموارد ، شوديد مي هم که تولياندک

ر بهتر شده است اما به هر حال ي کم است و باز البته در چند سال اخيليف ما خين است که در واقع تأليمتذکر شوم ا
ات ي، نشري پژوهش-ي شود اعم از مقاالت علميد مي هم که تولي همان مقداريل و.د باشد فاصله داردياز آنچه که با

 ي فارسيفيألت ن که آثاريالبته ا .صه استيک نقين هم يا  شود ويکمتر خوانده م  شود،ي که منتشر مييوکتاب ها
 به آثار دي که اساتيزان ارجاعيمن مطلب را بر اساس ي من است ويبه وضوح مشخص ن ،ا نهي شود يخوانده م

 يمن حوزه ي را که در اي از مقاالتيليخ ، کنمي که کار ميلي من در سنت تحل. کنميعرض م  دهند،يگر ميکدي
د به ي از ارجاع اساتييبلکه با حجم باال  دهند،يسندگان آنها به آثار بزرگان در حوزه مربوط  ارجاع مينه تنها نو نم،يب

کا ي از آمري و به شارح باشديسيا انگلي ي آلماني ممکن است کسال،به عنوان مث  . شوميگر مواجه ميکديآثار 
 ،رديش صورت بگين کانت در صد سال پ از شارحايکين ارجاع نه تنها به آثار يا امکان دارد که  اي. ارجاع دهد

 صورت  کمترين امريما چن ردر کشو . دهنديز ارجاع مي نکان خودي افراد به آثار همکاران و نزديبلکه در موارد
 يياين امر به عدم پويرد و خود همي گيصورت مکمتر ن گونه ارجاعات يبلکه ا ن که اصالً  نباشد،ينه ا. ردي گيم

ن آثار صحبت کرد و ي توان در مورد ايشتر مي خوانده شود بگراني دي اگر تعامل باشد و کارها. کنديکمک م
ن حوزه ها يدات در ساحت نوشتار و در اياساساً  حجم تولن باشد که ين امر ايد علت ايشا . روديت کار باال ميفيک
، اعم از يفيتاب تألاما چون ک . خوانندين ترجمه ها را هم افراد مي کنند و ايد ترجمه مي از اساتيليخ ؛ن استييپا
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م ي گوينم( کم است د،ي آير در مي که به قصد نوشتن، به رشته تحريا کتابي که مجموعه مقاالت است يکتاب
  .ترجمه ها باالستزان ارجاع به آن يتاً  مينها  ) بلکه کم است،تسين

 دارد که به ي اجزائيستم آموزشيم هر سياگر درست بگو .مي شوي مي آموزشيستم هايبه طور خاص تر وارد س .۲
به نظر شما کالس درس  و  . استاد است و از آن سو دانشجويگري د، از آن اجزا کالس استيکي رسد ي منظر
 است که ييز همان جايکالس درس نمنظور از   کنند؟يفا مي را در آموزش فلسفه ايگاهي طور استاد چه جانيهم

ان يبا دانشجوم که در آن استاد حضور دارد؛ ي شويم ييوارد فضا:  دهدي وقت ما را به خود اختصاص مشتريب
  ...ميان هم مخاطبان آن استاد هستيما دانشجو  کند وي مييصحبت ها

ه در کالس ياوالً  استاد با طرح اول  ما هم هست،يفلسفه که کار اصل يخصوصاً  در حوزه ن است که ي من اتصور
اده ين برنامه را پي کنم که خودم اي مي شود و من سعيده مينجا کمتر دي که در ايي از کارهايکيباز  .حاضر شود

 ي در هر جلسه چه مست وي من چي درسيمحتواد سرفصل ارائه دهد که ين است که استاد در آغاز ترم بايا کنم،
  مشخص شود که  اگر ترمسد ويبنوان ي دانشجوي براا در همان جاي کند يا معرفيو منابع مربوط را م يخواهم بگو

 ين امر هم به خود استاد کمک ميا . را عنوان خواهم کردي چهارده جلسه است من در جلسه ششم چه مطلب)مثالً(
 تواند درباره يز مينکه دانشجو نيهم ا و مطابق با آن در کالس حاضر شود وباشد داشته  يکند که ذهن مرتب

 در آغاز ترم يک سرفصل درسي ي دانشگاهيدر کالس ها من . داشته باشديش آمادگي از پيموضوعات انتخاب
 خود  هم در مورد يکل يحيم و در ابتدا توضيده و بخوانين مطالب و مباحث را با هم دي دهم که قرار است ايارائه م

  . دهميمطالب م

د و بحث را ي گوي مطالب را مي رئوس کل، استن کردهيي بر آنچه که از قبل تعين است که استاد مبتنيمنظورم ا
من در همان نکته  .دانشجو به فکر واداشته شود ، دادن اطالعات شود که پس ازيد سعياما با.  کنديق مير و تنسيتقر
 ن است کهيا انه دارد،يخ فلسفه گراي که آن نگاه تاري از مشکالتيکيگفتم  ،مال عرض کردمن که به اجي آغازي

ن رکن فلسفه فکر کردن ي مهمتر. شوديل داده مي تقلي فلسفي اطالعات و داده هايک سري فلسفه صرفاً  به آموزش
ن است که يردن از ان مراد کييتع  وميل مفاهيتحل يکي .ابم فلسفه دو مؤلفه مهم داردي ي که من در م تا آن جا.است

م و يل مفاهيتحل، ي مفهوم سازيعني . کنديم را از آن مراد ييچه معنا ، بردي را به کار مي مفهوميلسوفيف يوقت
ات مزبور ين که مدعيا  کند وياتش اقامه مي که شخص له مدعي ادله ا،دوم . شوديم مترتب ميبر مفاه که ي ايمعان
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انجام لسوف است، يث که فيازآن ح ،لسوفي است که في اين کار اصليا . دارندي ايازم منطقج و لويچه آثار و نتا
ا يوجود و  ، امکانضرورت، ت،ياگر از عل راند؛ يا سوژه سخن ميده يسوف از اليف  به عنوان مثال اگريعني . دهديم

 يقاً  از آنها مراد مي را دقييچه معنا  برد،يم را به کار مين مفاهي که اياقيآن س در  راند،يگر سخن ميمفهوم د هر
ر يمفهوم تصو  ازييقاً چه معناين متقدم دقيتگنشتايا در وي به چه معناست و يي مقوله استعاليمثالً در نظام کانت. کند

لسوف چه ين است که آن في ا،اتيتر از آن مدع  دارد و مهمياتيلسوف هم مدعينکه آن فيسپس ا و  شود؟يمراد م
درآن صورت ما چرا که  م،يم مواجه شوي خواهيات نمي ما که با صرف مدع اتش اقامه کرده است؟يمدع له يادله ا
د ينيد ببي خواهيم ،دي خوانيخ اروپا را هم که مي تارشما .ن طور استيخ فلسفه هم هميتار .مي شويخ مواجه ميبا تار

ا علت ي و  جنگ شد؟يک مقطعي ن و فرانسه درن انگلستايب چرا ؟چه کرده است شانزدهم يا لوئيکه مثالً  ناپلئون 
 شبرد تحوالت اروپا داشت؟ي در پيبرگ چه نقش هابزي امپراتوري فروپاش چه بود؟ي جهانيوقوع جنگ ها

 به عنوان .ميني بيخ خودمان هم ميدر تار است که يينها کارهايا د؟يش چرا فرو خفت و از هم پاشي اتريامپراتور
 ياساساً  تلق رد وي گي فلسفه را نميخ که جاياما تار ا دوران قبلش چگونه بود؟يآمد و د يمثال مشروطه از کجا پد

 را به ي ايي  گام برداشتن است و آشناين خود نوعيا .ن معناستيخ فلسفه متضمن همي تاريغلط از فلسفه به جا
 که در ي کسيده هايا م  وي مفاهن است که خود آنيآن ا تر از اما مهم ،ار مهم استي بسييد که البته آشناهمراه دار

اتش داشته داشته ي له مدعيلسوف چه ادله ايک فين که يا تر آن مهم از ل شود وي است تحليفلسفه  صاحب رأ
 ي عرفان ماين صورت فلسفه، يراد .داشت  نخواهديده ايفام که يشل سروکار نداشته باياگر ما در فلسفه با دل باشد؟
  . گردديخ ميل به تاريا تبدي شود و

 سخن يليشان خ يات شخصيعرفا هم از تذوقات و تجرب  چرا که. ندارديبيع  که فرد دارد،يم و شهوداتياگر ما باش
 شود يد مين شکل درآياگر فلسفه هم به ا . کننديات خودشان اقامه نمي مدعي براي اما معموالً  ادله ا.گفته اند

 را ين رأي هميعده ادر دانشگاه تهران هم . ن گونه استيز فلسفه ها ا اي پاره ا که  هم معتقدنديعده االبته  .عرفان
ک جور ين صورت يفلسفه در ا ن فلسفه و عرفان است؟ي بين صورت چه فرق فارقي کنم که در اي فکر م من.دارند

ت به سر و کار داشته و دس ، شوديمات اقامه ي که له مدعيادله اخ يخ فلسفه با تاريتار . شودي ميمشترک لفظ
 ي از کارهايکيو ست ي آن سخن چيار مهم است که لوازم منطقين هم بسي ا،عالوه بر آن ادله  است وبان بودهيگر

ن هم کار يا  ملتزم باشد؟يج و لوازميد به چه نتايبا د،ي گوين سخن را مي اي شخص وقتيعني .استن يهمفلسفه 
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 .ستياما ملتزم به لوازم سخنش ن ، کندي مييعا اد ودي گوي را مي سخن مواقع شخصيلي خيعني .لسوف استيف
م ي خواهم بگويمن م ،ديني حاال بب.ث سخن گفتين حيبا او از ا  سخن را استقصا کرد وي شود لوازم منطقي ميعني

تا  ،د درکالسيش استاد باي کماب باشد،يدن و آموزش فلسفياگر هدف فلسف  که گفتم،ي سه نکته ان دويبا جمع  ا
بعد  و ق بکندير و تنسيبحث را تقر د وي بگوي طرح مقدماتيبه عبارت . را بکنديين کارهايوان دارد، چن که در تييجا
ا کمتر به يدر بند آن نبوده لسوف هم ي حال اگر خود ف. کنديات صورت بنديلسوف را له آن مدعيف يآن ادله  از

 ين کسي تواند اوليالبته خود استاد هم م .مه کند اقال آنها راي و دالي صورت بند کند آنها راي، سعتزام داشتهآن ال
زان که او يبه همان م. ا سالميل است ي عليليدل ل،يص دهد که آن دلي تشخيعني باشد که به آن ادله نقد هم وارد کند،

 و ت ها بکندين سنخ فعالي برسد که از ايآگاه يست رفته رفته به آستانه ي بايطرف مقابل هم م  کند،ي من کار رايا
 که بر آن مدعا مترتب يجي شود و آثار و نتايات اقامه مي که له مدعي سخن و ادله ايمبان  ويدن و مباديبه فلسف

 که در آن آموزش ييفضا .ص دهديل تشخير عليل غيل را از دليل علي تواند دلين گونه مي ايعني .حساس شود ،است
د يالبته با  مساهمت و مشارکت استاد است و، از آني بخشحاال . باشديين فضايچند ي بارد،ي گيفلسفه صورت م

فضا  د حاکم باشد ويالوگ باي مونولوگ دي به جاي آموزشي در فضا.ان وارد بحث شوندياجازه دهد که دانشجو
  . شوندين گفت و گو و تعامل عقالنيان هم وارد ايش برود که دانشجوي پيبه نحو

  
ات يد که با مدع رويک دانشجو انتظار مين است که اوالً  از يان ا   اگر درست متوجه شده باشم شما منظورت.۳

 ين طور از استاد انتظار ميهم و ات هم آشنا باشديادله آنها را بداند و به عواقب و لوازم آن مدع شد،لسوفان آشنا بايف

مکن است در خارج ست که مي نين اتفاقيا اين است که آيحال سؤال من ا .ن کار را در کالس انجام دهديرود که ا

  از کالس درس هم رخ دهد؟

 دربارهن مطلب را شما يا .بهتر است ابد،ي بين کار ممکن است اما اگر نظم و نسق آموزشيدر خارج از کالس هم ا

 تواند ينم، خود  هم فردي پزشکيدر رشته ا يآ . مشترک الورود است،رادين ايد و اييد بگوي تواني مي هر رشته ا ي

 ، شودي فلسفه طرح مينه ي که در زمين خاطر اگر سؤاالتيبه هم . شوديابيد ارزي بامطالب، اوالً؟ خواندمطالب را ب
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 ي زندگيک جامعه ايباالخره ما در  . دانشجو را محک زديشي اندي انتزاعي قوا تواني م بر محفوظات نباشد،يمبتن

در [ مقام نقد آموزش مدرن گفته اند که  دريعض اتفاقاً ب. هستي اين تلقيم که از آموزش مدرن اساساً چني کنيم

و   کندي منتقل ميگريو به د رديگ يمفرا  آنها را  شود، فردي به فرد آموخته مييحرف ها يک سري ]ن آموزشيا

ن ي دانشجو در ا. شده است يري جهت گيبه گونه ا  است ويش داوري بر پيمبتن . استستيبا ک جورياساساً 

 مشترک  و هم به فلسفهيميهم به ش، ک يزيباشد، هم به فوارد ن اشکال يحال اگر ا . شوديمت يزه تربيکانال ،روش

 يي توانا ازيد و دسته اي را محک بزند تخصص اوي خواهيشما م ابد،ي بي بعداً  شغلين که کسي ايبرا. استالورود 

 .دي کنين کار را ميد هميسي نويان نامه مي که پايشما وقت .ب کنديتصوآنها را د ي بايعلم يکه جامعه  ها هست

د ي باسيخارج و ياستاد و داور داخل ري نظيگراني دشما رات يزان تربي مهم  کند و يت مي هم استاد شما را تربيعني

 يوجامعه د يات جهان جدياز مقتضگر ين دي ا.ت شوديد رعاي باي اصوليک سري! د؟ي کني دقت م.محک بزنند

 ها را دارد يي توانانين امر که فرد ايگران هم بر اين است که دي اي براي علمي مفهوم جامعه يعني .است يعلم

ن که در آن ي ايبرا، به هرحالاما  ،را داراست يي هايين تواناي چنن فکر را بکند کهيد خود او ايشا .صحه بگذارند

، به خواندن فلسفه  که خودياريهستند افراد بسوگرنه  . امر صحه بگذارندنياد بر يگران هم بايد حرفه مشغول شود،

 مشهور  فرهاد پورير آقاي  نظيشنفکرانرو . کنندي من کار راي همياريخودمان هم بس يدر جامعه  . پردازنديم

 يالت رسمي کنم تحصيگمان نم که يگري افراد د هستندشان به خواندن فلسفه پرداخته اند ون که خوديهستند به ا

 . هم ندارديچ اشکالين امر هيا .خوانده باشندک يع باالتر فلسفه را به صورت آکادما تا مقاطي فلسفه داشته باشند و

ب کند و يد آن را تصوي باي و دانشگاهيعلم يجامعه  د،ي بپردازي دانشگاهيد به شغلي خواهياگر به فرض شما م

در جهان .  بگذارد حتماً  بر آن صحهيدانشگاه يست که جامعه يالزم ن ، استي مطالعات شخصاگر صرف عالقه و

 از يليقبل از آن خ . شودي آن مطرح مي  حرفه ايست که فلسفه به معنا ان سويد خصوصاً از زمان کانت به ايجد
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ک شغل يبا فلسفه به عنوان   که اسقف بوده است،ي بارکليا حتيوم و يه . نداشته انديبزرگ شغل فلسف يفالسفه 

 شود و يک استاد دانشگاه ظاهر ميکه در کسوت  است يو مهمبزرگ لسوف ين فيکانت اول .سر و کار نداشته اند

 به عنوان مثال مور، .گر شغل شاغل فالسفه استيد، نيستم اي و بعداً در قرن بند کي ميق زندگيازآن طر

 يمفرد  که يهنگام . شوديشان م ي شغل دانشگاه بوده اند که فلسفه،ي از کساندگرين و هايکوا ،نيتگنشتايو

ن جامعه يا ،شته باشددارا  ها يتوانمنداز  ياريش خود بسين که از پي ولو ا، مشتغل شودي دانشگاهيه شغلواهد بخ

به ، دي دانيهمان طور که م. هم هستند ينوادر ات ويالبته مستثن .ب بزنديست بر آن مهر تصويا يم است که يعلم

 مور و راسل در مقام ممتحن او را نوشت، خود را يفلسف-يرساله منطقن که يپس از ان يتگنشتايو، عنوان مثال

 بر نبوغ و يعلم ي است که باز هم جامعه يجزء موارد نادر، موردن ي ا. به او دادندي افتخاريو دکترا امتحان کردند

به سپس ب دادند و ي ترتيورک ساز و کار صين مورد هم باز ير ااما د،  دهديم ي فوق العاده آن فرد فتويتوانمند

ستم ي است که در قرن بني عرضم ا.ج  استخدام شدي دادند که او هم در دانشگاه کمبرين مدرک  دکتريگنشتاتيو

 يمشغل  يبه مثابه ، فلسفه را  از فالسفهيلي خ.دا کردندي پيفلسفه تسر يک شغل در حوزه يز به مثابه ي ها نيآکادم

ن که در ي ايشما برا . خود رايقه هايت ها و مضيدهم محاسن خود را دارد و هم محدونگاه ن يالبته ا. ستندينگر

 بدهند و آن را ي شما فتوي قوت و قدرت انتزاع،يگران هم بر فضل، توانمنديد دي، باديک مشغول شوي آکادميفضا

هم  آزاد يما کالس ها .دي از کار کالس بدانيبخش، ن را همي ا يعني . هاستين از اقتضائات آکادميا .د کنندييتأ

ان نمره ياما در آنجا به دانشجو . آزاد هم دارميمن کالس ها ،ن انجمن حکمت و فلسفهي در هم.مي کنيمبرگزار 

 اصوالً ند وعالقه مند يا حوزه  هستند که صرفاً  به از افراديليخ .ستينهم مطرح اب يبحث حضور و غ و مي دهينم

  .د ننار کي اختيالت فلسفي که تحصندستين نيد و دربند ان داريگريکار د
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آموزش فلسفه در  ن که اساساًيم و ايران نگاه کنيم به طور خاص به آموزش فلسفه در جامعه اي خواهي ما م اکنون.۴  

   دارد؟يران گنجانده شده است و به نظر شما چه کارکردي اي دارد و چرا در برنامه دانشگاهيگاهيران چه جايا

  ... خودمان هم معطوف استيسنت فلسف که تا به حال عرض کردم به ي از نکاتيليالبته خ

،  شوديدر حال حاضر آموزش داده مو  دي بري غرب از آن نام مي که شما به عنوان سنت فلسفين سنتياد يني بب.۵

 .ن صورت نبوده استيران بدين رخ داده است که در اي مغرب زمي در وادي دارد و تحوالتي لوازميک سري

چه   شود،يوه درست هم درک نمي وجود ندارد و اساساً به شيرانيک اي يذهن ينه يدر زمن مطالب که يخواندن ا

م که در غرب و به ي باشي همان تحوالتيا قرار است ما با خواندن فلسفه در پيآ  دارد؟يراني جامعه اي برايده ايفا

  ؟مي باشيگري کار دي پا قراراست که دريرن رخ داده است لسوفان به مدت سه قيله فيوس

ست که شخص با يقرار ن. ت فعل استين جا نفس فعل غاي ا درمسلمان يد که به قول فالسفه ياد داشته باشي به ،اوالً

م که ي خواهم بگويم اما . رسميم، دي حاال به آن نکته که فرمود. هم باشدي تحوالت اجتماعيدن حتماً در پيفلسف

 يريتعب . بر حرکت باشديمبتن  لزوماً که ينگاهنه د، يباشانه به فلسفه داشته يقت جويک نگاه حقيشما اوالً و بالذات 

 .باشدگونه ن يشما نگاهتان به فلسفه اساساً ا.  شما را آزاد خواهد کرد،قتيل نقل شده است که حقيح در انجياز مس

 ي ترموجه  درک منقح تر وي اوالً و بالذات شما در پيعني . خواست انجام دهدين کار را ميسقراط هم در واقع هم

 .د از فلسفه به ذهن متبادر شودي است که ابتدائا بايفه ايوظ ،ني ا.ديرامون هستي و تعامل خودتان با جهان پياز هست

 به نام يده ايدر مواجهه با پدن هم يادتان باشد که در مغرب زمي. آن متبادر است بريجي آثار و نتااً و بالعرض البتهيثان

 نبود که ين هم صرفاً تحوالت معرفتيدر مغرب زم .دي نکنيل تک عامليه آن را تحلچ گايون هيزاسيا مدرنيته يمدرن

 ي اشتباهنياما ا . بوديمعرفت ي مؤلفه ،آن يک مؤلفه ي تنها .ميا رنسانس مواجه شديون يزاسيا مدرنيته يما با مدرن

 يسه ميت آن ها مقايا با موقعت خودمان ريد ما موقعين است که شاي از ايناشن امر ي کنند و اي ها ميلياست که خ
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 اساساً يتحوالت اقتصادد و يد، صنعت جديظهور علم جد. ادن اتفاق افتيست که در آنجا فقط همين گونه ني ا.ميکن

قرن نوزدهم  قبل از تا.  استي مهميلي موارد خيجاد آموزش عمومي ا ويد طبقه متوسط شهريتول .ند مهم بوديليخ

ستوکرات ي  آريا عده . نبوديلت و ارزشي مفهوم توأم با فضيعني . نبودي مفهوم مهميلياساساً خ" کار" مثل يمفهوم

 .شان بود که کار بکنند به اصطالح  خالف شأن.  کردنديفئودال ها که کار نم . کردنديد کار ميبودند که اصالً نبا

ا يا طبقه فرودست بود ي ،جامعه . کردندي کار مآنهافرودست جامعه بودند که البته  يطبقه ک عده هم که ي

ر يک امر غيکار کردن  اساساً  شود ويد مي توليمتوسط شهر يکه طبقه است ا نوزدهم يدر قرن هجدهم  .فرادست

 يکم م يليخنه آن يهز شود و يگان مي هم راي بعد آموزش عموم. شوديز  شمرده ميف آمير تخفي غيا امريمذموم 

 اقشار  از پادشاهان آنجا که ازيکي است که  در قرن هجدهم،د مثالً در هلندينيشما بب . مهم استيلين امر خيا .شود

 يلين امر خيا .دي درآيو به صورت عموم  شودي اجباري دهد که آموزش عمومي دستور م، استفرادست جامعه

، به يدتحوالت اقتصارخ دادن د و يتول عالوه بر .د کنند که در مصادر امورانين کار را مي ايو کسانمهم است 

 هم بوده يمعرفت يمؤلفه ،  بخارين هايآمدن ماش به عرصه ،يصنعت وقوع انقالب ،يوجود آمدن طبقه متوسط شهر

 ي مدعاي تجربدي که مؤي امريبه مثابه  ؟ستيچد ي دانيآن هم م ينشانه  . کرديل تک عامليد تحليپس نبا .است

 يير از کشورهايبه غ.  در آنجا ظهور نکرده اندين بزرگلسوفاي که هنوز فهست در اروپا ي از ممالکيليخ ،من باشد

 يلسوف بزرگي مگر ف و فنالند يناوي حوزه اسکاندي کشورهااي مثل پرتغال ي کشور،س و فرانسهينگلا ،آلمانمانند 

ما که جزء  ا در کشوريده ها در آنجا و ين ايد که اييست؟ البته ممکن است بفرمايد منظورم چي دانيم ؟ندداشته ا

   .م، پخش شده استي هستيرامونيجوامع پ

 ما به ي از مؤلفه هايليخ . کندين اسالم فرق مي با ديليد گفت که خيت هم بايحين مسين ديتکو يدر مورد نحوه 

 از يلي و خير سپاسي دکتر ميمن با آقا .ميري گين موارد را فرا مي آنان ا متفاوت است و البته ما ازيخيلحاظ تار
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در  هم يرانيته اين مدرني ام ويهخوا ي ميراني و ايبوم يته ي ام که ما مدرني هم رأن مورديدر ا گريروشنفکران د

 .نه شده استيدر ما نهاد_ميا نخواهيم يبخواه_ بودنيغرب ت وياسالم ت،يرانيا يمؤلفه  .تناسب تام با  فرهنگ است 

ن نکته را ي ايشان به خوبيآنجا ا نظرم دربه  ،ديسروش را خوانده باشدکتر يآقا "سه فرهنگ" ياگر شما مقاله 

 و "ت چهل تکهيهو"گان هم در کتاب ي دکتر شايآقا .مين سه فرهنگيراث دار اي دهند که در واقع ما ميح ميتوض

ت ي هم اسالم،ت در ما هست يرانيم هم ايا نخواهيم ي دهند که بخواهيح مين نکته را توضيگر از آثارشان اي ديبرخ

سم و اساساً ي لوتر و پروتستانتييداين و پيما  با مغرب زم.  زماننا هذاياقالً از صدر مشروطه ال  بودن؛يو هم غرب

بعد البته . ميد کار خودمان را بکنيپس ما با، خب  .مي دارير قابل اغماضي معتنابه وغيت تفاوت هايحين مسين ديتکو

 ي  مي  اگر اتفاقاتي ولن کرد؛يحت فلسفه  تأم  در سا تواني مرا نه شده استي در ما نهادکه يتين غربيا ينظر

انه هم درآن مد نظر ي حرکت جويامؤلفه ه ست وي صرف هم نييقت جويخواهد رخ دهد که لزوماً از سنخ حق

 . نبوده استيتک عامل يده يپد ده،ين پديآنجا هم ا چون در .د در کار باشديگر هم باي علل و عوامل ديليخ ست،ا

 ما متفاوت ين گونه يا ي  با جامعه ي مفروضاتش به نحو معتنابه نبوده است هميتک عامل يده اي پد،دهيهم پد

ن است ي در مغرب زميش بروز علم تجربگري ساده داري بسمثال . ساده اش فرهنگ آنجاستيليمثال خ .بوده است

دم ي که  که در کتاب جد"يليحل فلسفه تييدايسم و پينالينوم" نوشته ام تحت عنوان يمن مقاله ا .نجا رخ نداديکه در ا

 آشنا بوده ين با علم تجربي از فالسفه مهم مغرب زميليح داده ام  که خين نکته را توضي شود و درآنجا ايچاپ م

د که آنان با منطق و يني بي م،نيتگنشتاير راسل و ويستم نظيگر از فالسفه قرن بي ديتا کانت و برخگرفته وم ي از ه.اند

در مقام علم اقالً ها دانش ن ي ا وه است دانستي مي را به خوبيوتونيک نيزيا کانت في ا بوده اند؛ آشنديات جدياضير

 او ،ديني شما مالصدرا را بب.ديي نرويزين چيان ما که چنيدر م. ه استکرد يم يي از فالسفه پرسش زايلي خيبرا

دکارت  .يگري متفاوت ديدر فضاهم  کند و دکارت ير مي سگريد يياو در فضا. عصر دکارت است همش يکماب
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هم رستان يدب يم و در دوره ي با آن آشنا هستي که ما در جبر مقدماتي از عالئمياري دانست و هم بسيهم هندسه م

ک يزي در فيساساً ابداعاتا و  گفتهينکات هم دکارت شکست نور ي نهيزمدر  .ستاو ابداعات از  شود،يس ميتدر

 سون ي به ا۱۷۷۰از .  ک نوشته استيزي در في باشد، رساالتيلسوف مهمين که فياز اخود کانت هم قبل  .شته استدا

 قبل . شدلي تبديلسوف مهمي به فرا نوشت وگر آثارش ي د وينقد عقل عمل دات ،يتمه بود که نقد عقل محض ،

 آشنا يبا علم تجرب دهد که کامالً ينشان مامر ن ي ها دارد و اينه عدسيدر زمو ک يزي در فياري بسرساالت، ازآن

مسلمان  ي از فالسفه يلياالن خ .ستي نبود و نيزين چينجا چنياما در ا . گرفته استيمسأله م علوم بوده است و ازآن

 آن را ي ، اما جان تفاوت ها هستي ايعني.  موسع کلمه هستندي جامعه در معنايفرهنگ _ي اجتماعبافتما منسلخ از 

 يسفه  با فلييک مؤلفه است و آشناي  تنهايشگياند_يفرهنگ عامل ياجتماع ن تحوالتيدر ا. ص داديد تشخيبا

 را يادي داشت و بار زياديد انتظار زينبا. ديري بگيد پيک هدف را باين ي شما ا و؛ک مؤلفهي از آن يغرب هم بخش

ا به فرض ي و ميبوده ا ياسيس يشه ياند از يعارند که ما ي گوي از متفکران ما ميمثالً برخ .ن مؤلفه نهاديبر دوش ا

حاال  ن موارد را دارا بوده اند؟يا اياما مگر چند کشور در دن نها درست است؛ي ا.ميونان را نداشته اي يشهرها-دولت

ن ين جهت از ايبه هم .ديشه بوده اند بگذري که مهد فلسفه و انديي از کشورهايونان و روم باستان و برخيشما از 

 ينه شدن ساز و کارهايداناً نهاي کرد که معتقدند احي  وامثالهم همدليمثل رورت ي کساني شود با برخيث ميح

خصوصاً در داخل  . محتاج استي اجتماعيبه نهادها  باشد،ي بر بحث و فحص نظريش ازآنکه مبتنيب ،کيدموکرات

 من در .ت  بداننديم کم اهو فرو کاسته را يکل مباحث نظر خواهند يما ي فهمند يظ مي غليليرا خنکته ن ي ايعده ا

ز يم همه چي که فکر نکنن استي ا استيدر حرف رورتکه  يرتي بصاما به نظرم ،ستمي نين گروه هم رأينجا با ايا

 ي اجتماعي بر نهادهايمبتن دهد ي که در جامعه رخ مي از مواقع تحوالتيلي خ. صرف است ي بر تحوالت نظريمبتن

 هم ک هگلي د تاينيد بنشينبااما  .ديکه شما دار يه اي اولي است بر تلقيمبتن ، باالخره،يالبته نهاد اجتماع .هم هست
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 اي يي اروپاي از کشورهايليخ .م داشتيون نخواهيزاسيد مدرنيم تا هگل نروي فکر کنديد و نباينجا برويدر ابار  گريد

ده است و در فرانسه هم   بويسي و انگليک سنت آلمانيمهد فلسفه  بله، . نداشتنديزين چيچنهم ن ي التيکايآمر

ا همانگونه که ي ي مثل آلبانيد که کشوريم، فرض کني که بگذر کشورهانياما از ا.  حاکم بوده استي فرانسويسنت

ه که ي ترک مثالً، خودمانياين قاره آسيا در همي  داشته اند؟يزين چي مگر چنيناوي حوزه اسکانديکشورها ذکر شد،

و  راندي فقيليث خين حيآنها که اتفاقاً از ا ن سنخ متفکران داشته اند؟ي امگر از ،يلز آن طرف ماا ازيجلوتر از ماست 

 يل تک عاملي است که نه تحليرت مهميرت هم بصين بصي ايعني .ستندي ما نيران ما و سنت اسالمياس با ايدر ق

 تر ي کلي نظريده هاي البته به اان باشد ويد در مي بايم، تعامليال نقش نهادها را کم رنگ بکنن حيدر ع  و نه ميبکن

ن نگاه يل ايو در ذد يني بب مختلفيمؤلفه ها ف ازمؤلَ، ک کليبه صورت ن را يشما ا .مي توجه کنستي بايمهم 

د يشا . فلسفه زده استيک مقداري ما يجامعه ، امروزه.  شودي اختصاص داده ميياست که به فلسفه هم اساساً جا

 واقع يگاه ن،ن نگاهي اما به نظرم ا،مي گوي مين سخنيمدرس فلسفه ام چنخوانده و د چرا من که فلسفه يتعجب کن

ن تحوالت نقش يد در اينبا د،ي کنيد جامع األطراف که به قصه نگاه ميشما از منظر روشنفکرانه و د .نانه استيب

لسفه نقش داشته ف .استن گونه نبوده ين هم ايدر مغرب زم .ديبزرگ کن  که هست،يزيآن چ ش ازي بيليفلسفه را خ

  :د ي گوي، اما همانگونه که شاعر ماست

  شياندازه ب ش        اهللا اهللا پا منه زي در حد خوي تو ولينينازن

 از مواقع هم محصول عواقب يلي نبوده است و خي قطعاً تک عامليدرآنجا هم تحوالت اجتماع .ن گونه استيقصه ا

  ... داشته استزين ي و تعامليمع جيکنش کنشگران بوده و حالت يناخواسته 
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  م؟ي داشته باشيجيم انتظار آثار و نتاي توانيستم آموزش فلسفه ما مين سي خوب با ا.۶

  ...ديي فرمايد درست شود، درست ميستم بايس.  استيگرين بحث ديا! نه

   کردن فلسفه به چه معناست؟يبوم؟  بشوديد بوميران چه طور باي فلسفه در ا

  ...مي کنينگفتم فلسفه را بوم. ا گفتمل ريمن حل مسا

  ... داشته باشديراني با ذهن ايتيد سنخي فلسفه بايول

 . درست استيي، آشنا کردني بوميبرا شرط اول .مين داري با مغرب زمي جدي  تفاوتيخي ما به لحاظ تارد؛ينيبب

 يآن مترتب م  بريجي نتا درست که حاصل شود، آثار وييآشنا .مي کنياز شرط نخست صحبت م، ، ما هماکنون

  .شود

  ر بودند و هر چقدر هم که يسا در گيگر با کلي از فالسفه بزرگ ديليا خيد که کانت يحاال مشاهده کن

نکه يکما ا .ستي نيريز و گزيم که گري خواهم بگويم . شديان مين امر نماي ايدر موارد ، کردنديتحفظ م

عالً از فشما  . مشکل دارندي رسميم باالخره در تعامل با نهاد ها از روشنفکران ما هيليد خي دانيهمانطور که م

کانت هم  .ديدن بداني را در واقع از لوازم و عوارض فلسفييد و حرکت جويانه  داشته باشيقت جوي  حقيفلسفه نگاه

عه ي مابعدالطباديبن . تر کردي کاربردييمد و کارهابعداً آ.  داشتيشت کامالً نگاه نظر نوي نقد عقل محض را ميوقت

د ي کنيشما تعجب م.  استيمباحث نظر ، مهم او در حوزه فلسفه اخالق است که دو اثريا نقد عقل عملياخالق  ي

ر باب صلح  ديد و رساله اي آي مي برهه ا چطور در، به فلسفه اخالق دارديي و استعالين قدر نگاه انتزاعي که ايکس

 که يي جا کند اما دريلسوف بحث و فحص  ميک في در کسوت  کامالًي برهه ا خود او دريعني . نگارديم

را "  دانستن داشته باشجرأت"ا شعار يسد ي نويرا م" ست؟ي چيعصر روشنگر" مقالهوندد و ي پي، م دهديص ميتشخ
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وارد تعامالت  ۱۸۰۳ تا ۱۷۹۹ يحدود سال ها ،در اواخر عمرش ؛سدي نوي در باب صلح ميرساله ا دهد؛ يسر م

ن يا . شوديش پر رنگ تر م ايعمل صبغه يليها خدر آنجا . کندي هم فوت م۱۸۰۴ در و شود ي مياسيس _ياجتماع

 ولتر و ريبودند نظموقع  ا در آني از فالسفه هم هستند و يلياما خ .ص داده استيست که البته او تشخيفه ايهم وظ

 پس .ن امري است بر ايزي عبرت انگوز ونوزا که مثال روشن و تأمل آميا اسپي وبودند  چشيپ در يلي که خروسو

آن  هم دارد که يجين آثار و نتايک چنياً و بالعرض  ياما  ثان ، استييقت جويت معطوف به حقاوالً و بالذافلسفه 

 دهد که بعداً کمک ين امکان را به ما مين ايفلسفه مغرب زم .ردي گي صورت مي و تعامليک حرکت جمعيدر هم 

  . خودمانيته بومي ساختن مدرنم به محقق کردن ويکن

   کند؟ين امکان را فراهم ميس فلسفه اي تدريستم فعليس

  !س بهتر بشود، بلهيان شاء اهللا اگر تدر

 فلسفه ي که در کالس هايزي کنم تنها چي خوانم، فکر مي فلسفه ام و با دوستان فلسفه ميمن که خود دانشجو.۷

  ... رفتن استييقت جويال حقدن و دنبيشين تفکر و انديهم  شود،يجاد نميا

  ...ن غلط استيخب؛ ا

  ... شوديت هر سال بدتر مي وضعيول

ن يهمد ي آيبه نظر م . بود که ذکر کردميموارد  رود،يآموزش درست فلسفه انتظار م  کنم آنچه که ازيگمان م

 که ي با همه احترام.فلسفه پژوهان و فلسفه خوانان برسدبه گوش دوستان و  دي بايم که گفت و گوها و نکات است

د از عرفان جدا باشد و يب  فلسفه باحسا، باشددن وجود داشته ي از فلسفي اگردرک درست عرفان قائلم،يشخصاً برا

ون يبه قول منطق .خ فلسفه است و نه عرفانينه تار ،فلسفه. د جدا شوديخ فلسفه هم بايخ و تاريتارحساب آن از ز ين
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ک  سنخ يم يين که بگوينه ا .وم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلقعم ن نباشد،ياگر نسبت آنها تبا

 کنم و در ين گونه تصور نميمن ا .دن استيک جور فلسفي است و عرفان يدن هم تماماً همان نگاه عرفانياز فلسف

 در دانشگاه تهران هم  ن دپارتمان فلسفهي  دارد و در هميادين عرائض بنده مخالفان زي دانم که همياتفاقاً م .ابمي ينم

 يت مدرس هم درس مي را در  دانشگاه تربيليخ فلسفه تحلي که تاريهنگام .ن سخن بنده وجود دارندي با ايمخالفان

 است و من هم يدگر عرفانيد و قائل بود که فلسفه متأخر هايچي پي وجود داشت که به شدت با من در ميفرد دادم،

 خود ين در جاي است و ايدگر قرائت عرفانيک قرائت از فلسفه هايد که ييگو يمک وقت شما ي:  گفتميبه او  م

 .ستينسبت فلسفه با عرفان که عموم و خصوص مطلق ن .ن همان عرفان استيم که ايي شود بگوي،  اما نم استيحرف

ن يآنها فالسفه را به اواقعاً  .ن حرف ها نبودندي اصالً در بند اعرفا .، متفاوت است شودي که بر عرفان مترتب مييمعنا

 ي فلسفيبه گونه ا که ياز عرفان ابن عرب حاال . خودشي است برايي  و جايراهعرفان هم  . کردندي مفيمعنا تخف

 عرفان .ن امور قائل نبودندي ايبرا ييجااساساً د که يني بي مد،يد و به سنت خراسان نظر کني، بگذراستنظام مند شده 

 ، بنده شخصاً خود محترم است،ي هم در جااريبس برد که يب مي نصيشخص هم احوال دارد و ي اقتضائاتيک سري

ن سنت ي هم هيش و تصفيم پااليد بکني که بايي از کارهايکيمعتقدم  گذارم و ين سنت احترام ميم به ا هيليخ

 به يلين سنت خيا ،ميق بکني خودمان تزري به جامعه يتي روح و معنا و معنون کهي اي کنم برايفکر م . استيعرفان

حاال آنها معتقد بودند که  . بر برهان استيمبتن ، خودمانيفلسفه به قول قدما آن، اما فارغ از . کنديما کمک م

 ي را نم سه موردنيک از ايچ يگر هيد ديجد يامروزه در فلسفه  .دارد يدائم  وي ضرور،يبرهان سه وصف کل

 ين گونه ميمن ا . اما به هر حال بحث و فحص و ادله است.يو نه دائم ي نه ضرور، استينه لزوماً کل برهان .نديگو

 ي به معنايدن و خرد دوستيفلسفه ورز، دي داني حاال همان طور که مد؟يدقت فرمود .ن استي فلسفه ايعني .مفهم

اما .  دارد  هميوناني دوست داشتن خرد است که نسب نامه يبه معنا"  ايسوف" و" لويف"  کلمه  مرکب از يتحت اللفظ
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کم هم  ،ن فاصلهيبه هر حال ا ؛بله .دارد  د باشد فاصله ي ما چقدر با آنچه که بايت کنوني دانم که وضعيمن هم م

  .ميصه کوشش بکنين نقي رفع ايد برايست و ما هم باين

 يد و فلسفه غربران  نداري با جامعه در حال حاضر ايتيگر سنخي ديد اعتقاد دارند که  فلسفه اسالمي از اساتيبرخ.۸

از مسائلش که کامالً  ي که دارد و بعضي هم با آن زبانيفلسفه اسالم .ران درک نشده استيهم به طور کامل در ا

 فلسفه توقع داشت که ي توان از دانشجويجه نميدرنت . ندارديران همخوانيته به اي با ورود مدرن، استم يمتعلق به قد

 يت به کارش نميرد که در نهاي گي از غرب و اسالم را فرا ميملغمه ا  چون.رديسانس فرا بگي را در ليمطلب خاص

  ست؟ين مورد چينظر شما در ا .ديآ

است که من  يا يام کلن هم از همان احکي باز ايدر مورد فلسفه اسالم اما .مورد دوم را در مورد فلسفه غرب موافقم

د مقرر يما شا . داردييت هاي قابليک سري يرم فلسفه اسالمبه نظ . رومياحکام نمن گونه ير بار اي زي به راحتيليخ

البته من گفتم عدم  .ش استفاده کنديره هاي آن سنت و ذخم که حد اقل ازي کمتر داشته ايخوب در فلسفه اسالم

 کنم يمن فکر م . ما وجود داشته استياسالم _يراني است که در فلسفه ايآن موارد  ازيکيد يمواجهه با علم جد

پاره هم  فالسفه مسلمان ،باالخره .را کمک کند تواند ما ين است مآ  ازي سنت که فلسفه هم بخشيانتقاد ي خوانباز

 که يدر همان دوره ااما  .مي گويمم   که مطالعه کردهي تا آن حدست،ي من ني نکات داشته اند که چون  فن اصليا

 ينه انجام مين زمي که در ايي از کارهايه به برخيدر حاش  ا اکنون کهي خواندم و ي درس مينه نزد استادين زميدر ا

 هم ي است و نکات خوبک سنتي، باالخرهن است که ينظرم بر ا ، کنمي شود دقت مي که نوشته ميتا مقااليشود 

ن ي با ايمن قدر .ستين گونه سخنان قابل فهم نيته ايک سره حکم کرد که با ورود مدرني توان يآن است و نم در

  با عطف نظر به ي ترير امروزيق و تقريد تنسيبا ، دهديوه برآنچه که  شارح انجام معال . مسأله دارميم کلاحکا

ن گونه کارها ي خواسته اند از ايم ها يوده ام که بعضشاهد ب .رديصورت بگ آنچه که در حوزه فلسفه رخ داده است،
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 يش فلسفه اسالميم که پاالين گونه بگوي، اگريت د به عبار.د داشته اندي هم به فلسفه جديچشمبکنند که گوشه 

 يفلسفه اسالم اتفاقاً، . ممتنع استي که اساساً استفاده از فلسفه اسالممييگون گونه بين که اي است تا اير بهتريتعب

 با يعي وسيلي ارتباط خيفلسفه اسالم . استفاده کرد هاآن  توان ازي دارد که مي خوبي نظري ابزارهايک سري

هان يکه در علوم و کرا ات يعي از آن طبياريبس . نداردي وجهيليگر خيات االن ديعيات گذشته دارد که آن طبيعيطب

 که قابل هستند ي مفهومي نکات و ابزارهايليخ ات،يعير از طبياما غ . نهاديد به کناري گذشته بوده است، بايشناس

ن يد اگر از ايح دهي را توضيد مطلبي خواهي ميشما وقت .آن ها استفاده کرد  توان ازيش مي و کم و بنداستفاده ا

 که ين مطلبيد اييد و بگوي شوي ناهمزمانين که دچار خطاينه ا . خوب استيلي خد،ي استفاده کني مفهوميابزارها

 آدم . استيشي ساده انديلين که خيا! رينه خ . آن را گفته استيگريش هم ديم پانصد سال پي کنيان ميما االن ب

 يبحث . زنمي شما مي برايمن مثال . داردييت هايستم چه قابلين سيند که ايبب و  استفاده بکندين ابزار مفهومي از اديبا

 ک ابداعياً انصاف، ن ها کرده انديان اي و نسبت ميقي و ادراکات حقيادراکات اعتبار ي درباره يي طباطبايکه آقا

ن گونه سخنان ين هم از ايون معاصر مغرب زمي از اخالقيلي خيگريق دير و تنسيک تقريبا  .خ فلسفهيبود در تار

 ينم ستند وي معرفت بخش ني اخالقيق اند و اساساً گزاره هاي تصد،در وهله نخست ،يقات اخالقي که تصدگفته اند

 که فرض   استيينها حرف هايا . توانند متعلق باور واقع شوندي تر نميا به لسان فنيتوانند متعلق معرفت واقع شوند 

 و ين در سنت ما نکته اي که ا کننديمطرح مد يست ها در فلسفه اخالق جديويا اموتيست ها يويد اکسپرسيکن

لسوفان يف( ممکن است که آنها  حاال. توان استفاده کردينها ميشان داشته است و از اي بوده است که ايرتيبص

ن يباالخره ا . کرد و لوازم سخن را استخراج کرديا باز ساز توان آن رياما م ن لسان نگفته باشند،يهم به ا )مسلمان

 را ي اخالقيسم بحث کرده اند که گزاره هايششم اصول فلسفه و روش رئال يمقاله  شان دري بوده است که اينکته ا

سنت ا در آن ه  ازيا نکاتي رشحات حاال؛  شونديدر واقع مسامحتاً متعلق ادراک واقع م  دانند و ويمعرفت بخش نم
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البته . ان کردي بين مطلب را بتوان به صورت کلي کنم که ايبه هر حال فکر نم .ن هم هستي مغرب زميفلسف

البته در ست که ي ضرورنجا تعامليدر ا . نباشدين است امروز بر گرفتن ممک، گذشته است ويات فلسفه اسالميعيطب

  ديبا  کرد، توان بر گرفت و استفادهي را که ميين تعامالت آن قسمت هايا

 رخ داده است که نقاط ي، فلسفه زبان و معرفت شناسديدر حوزه فلسفه جد ياري اتفاقات بس. مد نظر قرار داد

ست و ي اوقات فاصله هم کم نيلين نکته هم هست که خيااما البته ، اس با گذشتگان دارندير ق ديمت متفاوتيعز

ند  ندارينها در و پنجره اي ايير کردن که گوين گونه تقريا را بحثاما  . رساندي مياري به ما،  خود،ن امري اشناخت

م يتقس: همانگونه که دکارت گفت . پسندميمدگاه را نين دي ايليمن شخصاً خ ،ستنديگر گشوده نيکدي يو به رو

  .ن باب بتوان اتخاذ موضع کرديا ناً درايل به سؤاالت خردتر کرد تا احيد تبديسؤال را با. يروز شويکن تا پ

 يکي .ن پرسش دو جنبه دارديا . بوده استيابد که در کارش  استاد موفقي تواند دريک استاد فلسفه چگونه مي .۹

 ي استاد از دانشجو امتحان م کهين که زمانيو ا  کنديش ميبحث آزمون است که استاد دانشجو را در امتحانات آزما

 د؟ي آزماين که استاد چگونه خود را مي اسوال دوم و . دهدي را مورد آزمون قرار ميزي، چه چرديگ

 از يتماماً عار بر محفوظات و البته نه ياگر استاد به سمت سؤاالت کمتر مبتن .ان کردميدر عرصه امتحان گرفتن که ب
 . داردي وا مدنيشي، تفکر و اند است و شخص را به تأمليکرد درستين به نظرم روي، خب امحفوظات حرکت کند

 ياگر بخواهم سخنان ،زان در کارش موفق بوده استيابد که چه ميدر تواند يه استاد چگونه من کيا يدرباره 
 يا به فرض اگر تلقير باشد و يد انتقاد پذيبااستاد ن گونه گفت که يد بتوان ايشا م،ي بگوير شعاري و غيانضمام
ن جا حکم فرما است که ي کلمه در ايي فوکويالبته قدرت به معنا .ان بگذارديگران در مي دارد، آن را با ديمتفاوت

   . نامتقارن استيد که رابطه شما با وي با فالن استاد داريشما رابطه ا
  

  .ي جناب عاليت براي و موفقيد بهروزيد و با اميار ما قرار دادي که در اختيبا کمال تشکر از فرصت     
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