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 :شرح درس
 

هه در شب مهمی نقش ،هر یک به روشیکه قرن نوزدهم ، نیچه( )مارکس، شوپنهاور ای آشنایی با آراء سه فیلسوفاین درس بر
، اندداشته سامدرنپ یهافلسفهقرن بیستم و فراتر از آن  یهایدارشناسیپد انتقال فلسفه مدرن به مبانی فلسفه مدرن وافکندن بر 

ناسی نسبت شوپنهاور با معرفت شاز قبیل  یمباحث ،در فراز اول درس که به شوپنهاور اختصاص یافته است تنظیم شده است.
 رادهاو  و تصور اراده مثابهبه نجها ،صورت بندی ویژه شوپنهاور از اصل جهت کافی، ورشوپنها هفلسف آلیستیایده وجوه ،کانت

ه اختصاص یافته به نیچ فراز دوم درس که گیرند.مورد بحث قرار می ، فلسفه اخالق و فلسفه مرگفلسفه رنج ،بنیاد هستی مثابهبه
حث پیرامون ب و با شودیمتولد تراژدی شروع  ژهیوبهپذیری نیچه از شوپنهاور با ارجاع به آثار اولیه نیچه  ریتأثسنجش است، از 

بدی و بازگشت امیدان جنگ همه غرایز، ابر انسان  مثابهبهنسان ا ،هاارزشدگرگشِت همه  ،سمیلیهین بارهدر  تزهای اصلی نیچه
بررسی  وردمنیز در جلسات کالس  فلسفیدن به ضرب چکش و بارشناسیتدیونیزوس؛  /آپولون  هایواژه. کلید رودمیهمان پیش 

 و دیتهاجم فلسفی به اصل ذهن بنیابندی سرتاسر فراز دوم درس بر نقش تعیین کننده نیچه در صورت  در .قرار خواهند گرفت
ک مسئله عقلی چیست( دانمینمو  من همیشه آثار خود را با تمام وجود نوشته ا م)شتن با تمام وجود نو  اگر چهنی شود.می دیتأ

یزم آلمانی آلایده جایگزین گورکهیرکی فلسفه وجودی همراه او به یهاشهیاند بخشد ورا سامان می تهاجم فلسفي به اصل ذهنیت
که  نهداین تز را پیش می تقابل با هگلو در  کندذهن بنیادی را صورت بندی میتهاجم جامعه شناسانه به اصل  مارکس ،شودیم

گاهي تعیین  این  بود: موارد زیر خواهد مربوط به مارکس شامل جلساترئوس اصلی و کلی . بخشدیمزندگي عیني است که به آ
گاهی کاذبهانقد دین = افیون توده)یکی از آموزگاران بزرگ شبهه  عنوانبهمارکس  ؛ مارکس در مقابل هگل (، نقد مدرنیته = آ

گاهی) نزاع  و ؛ ماتریالیسم فلسفی؛ دترمینیسم تاریخیشناسی شناختجامعه گذارانیبن عنوانبه مارکس ؛(وجه مادی در مقابل آ
ه پایانی کالس به قرائت دریدا از مارکس در کتاب اشباح مارکس اختصاص از مارکس، جلس در جهت فهم معاصری طبقاتی.

واهند جمع بندی خ هاآنخورد و مباحث کالس بر پایه قرائتی که با تز آموزگاران بزرگ شبهه ریکور پیوند خواهد  خواهد یافت.
 شد.

 
 :درس اهداف

 
 وردآ فراهم درس این موضوع روشنفکران و متفکران از یک هر برای امکانی که است این درس هدف ترینمهم و نخستین .1
 ترم لطو در هاآن از ایگزیده که اصلی منابع و متون مندضابطه قرائت روازاین .بگویند سخن خود اندیشه از واسطهیب خود تا

 ندینچ قرائت فرهنگی متون تدرس فهم هایروش بهترین از یکی .است درس هدف ترینیاصل گرفت، خواهند قرار بحث مورد
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 یعنی تن،م از قرائتی نیچن .است متن سرتاسر در آن اصلی نکته پیگیری و آن کلیدی لحظات از برداری یادداشت متن، باره
 زا یکی .اندنامیده «هرمنوتیکی دور» را کل خواندن از پس جزء به بازگشت و کل پرتو در جزء خواندن آن، چندباره خواندن
 .است متون از قرائتی چنین با دانشجویان ساختن آشنا رو،ازاین رسد این اهداف

 نیرومند و عیار تمام هاییبحث درس، این مشابه درسی مطالب فهم در کالس: از خارج و داخل در بحث در شدن درگیر .2
 احثمب در دانشجویان که دهدمی رخ زمانی واقعی یادگیری که دهدمی نشان دنیا معتبر اساتید تدریس تجربه .است ضروری

 :است چیز دو کالس وقت از خارج در آن ادامه و کالس داخل مباحث در مشارکت الزمه .باشند داشته جدی مشارکت کالس
 اظهار پی در منفی واکنش بروز احتمال از واهمه عدم دوم و آموزگار و کالسیهم کالس، به دانشجو تعلق حس وجود نخست

 اوالا  که رودمی انتظار انیدانشجو یتمام از است بلندپروازانه بحث در مشارکت مورد در درس این سیاست که آنجا از .نظر
 مناظر ،دیتردیب .دارند اظهار پروایی کمترین بی را خود نظر ثانیاا  و دهند قرار خود کار دستور در را صدرسعه و دیگری به احترام
 .شد خواهد گشوده که است یجد حال عین در و سالم مباحث طریق از تنها فکری جدید

 فهم به و کنند انتخاب را ایبلندپروازانه کمتر هدف فرهنگی، متون قرائت در باید دانشجویان که شودمی گفته گاه :نقد .3
 ون،مت انتقادی قرائت هدف .شودنمی حاصل آن انتقادی قرائت بدون متون فهم که است این حقیقت اما ؛ورزند قناعت متون

 طریق از هاآن بخشیدن تعالی دیگری و است هاآن حدود تحلیل و گریسنجش یکی کند،می پیگیری را آن درس این که گونهآن
 هاآن هم و کندمی روشن را هاآن هم که است نقادی تنها .اندروشنمهین و مبهم همواره هااندیشه .آئین نو و تازه نکاتی به رسیدن

 .بخشدمی ارتقاء را
 هدف دو درس این برای کرد، خواهد پیگیری را هاآن هادرس همه در درس این معلم که فوق کلی هدف سه بر عالوه .4

 ریکور، زا جدیدی تفسیرهای پرتو در درس موضوع فیلسوف سه آراء فهم برای تالش نخست :است شده تعیین هم یترمشخص
 که معاصری مسائل با دانشجویان کردن درگیر دوم و؛ دانشجویان بعدی مطالعات برای ییهاافق گشودن آن تبعبه و ... دریدا

 برای که است همدرنیت فلسفی بنیاد مثابهبه بنیادی ذهن اصل ،مسائل این نیترمهم از یکی .ندیآیم حساب فلسفه اصلی مسائل
 است. راهگشا درس این موضوع فیلسوف سه یهاینقاد به رجوع آن یهابحران ترقیدق فهم

 
 

یابی: روش  ارز
 
 نمره ۲ کالس مباحث در فعال مشارکت .1
 نمره ۲ نمره( ۱ یک هر تأمل ۲) کوتاه تأمالت .2
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 نمره ۶ ترمانیم محور مسئله آزمون .3
 نمره ۱۱ ترمانیپا محور مسئله آزمون .4
 
 

 جلسات کالس
 جلسه اول: شرح درس )کلیات و مقدمات(

 (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی) (۶۱۱۴-۶۸۱۱شوپنهاور ): دومجلسه 
 فلسفی( یهاافزوده -اساسی یهاشهیاند): شوپنهاور سومجلسه 
 ادامه -فلسفی( یهاافزوده -اساسی یهاشهیاند): شوپنهاور چهارمجلسه 
 ادامه -فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه): شوپنهاور پنجمجلسه 
 ادامه -فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه): شوپنهاور ششمجلسه 
 (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی) (۶۰۴۴-۶۱۰۰) نیچه: هفتمجلسه 
 فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه)نیچه : هشتمجلسه 
 ادامه -فلسفی(  هایافزوده -اساسی هایاندیشه)نیچه : نهمجلسه 
 ادامه -فلسفی(  هایافزوده -اساسی هایاندیشه)نیچه : دهمجلسه 
 ادامه -فلسفی(  هایافزوده -اساسی هایاندیشه) نیچه: یازدهمجلسه 
 (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی)( ۱۱۱۱-۱۱۱۱مارکس ): دوازدهمجلسه 
 فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه): مارکس سیزدهمجلسه 
 ادامه-فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه): مارکس چهاردهمجلسه 

 ادامه-فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه): مارکس جلسه پانزدهم
 ادامه-فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه): مارکس جلسه شانزدهم
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