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 شرح درس:
 

 ترینمهماز  که شامل دوازده گفتار استکتاب  نیا هابرماس است. گفتار فلسفی مدرنیتهکتاب  شرح و تفسیربر این درس تمرکز 
مر و آدورنو/ / هورکهایهایدگر /نیچه ) تهیمدرنپاسخ به ناقدان رادیکال  ،ارجاع به هگل( منابع در صورت بندی فلسفی مدرنیته )با

پس از جلسات  .( استضرورت تکمیل و تداوم آن )گفتار یازدهم و دوازدهم کتابو دفاع از مبانی مدرنیته و  (کو و دریداباتای/ فو
د اختصاص خواه هاآنهر جلسه کالس به شرح و تفسیر یکی از فصول کتاب یا ضمایم  ،و خواندن مقدمه مک مارتی مقدماتی
 صل بندی کتاب در قسمت شرح جلسات کتاب قابل ردیابی است.یافت. ف

 
 :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 واسطهبی خود تا

 ندینچ قرائت فرهنگی متون درست فهم هایروش بهترین از یکی .است درس هدف ترینیاصل گرفت، خواهند قرار بحث مورد
 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 درس این اهداف

 نیرومند و عیار تمام هاییبحث درس، این مشابه درسی مطالب فهم در کالس: از خارج و داخل در بحث در شدن ردرگی .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 صدر سعه و دیگری به احترام
 .شد خواهد گشوده که است جدی حال عین در و سالم مباحث طریق از تنها فکری جدید

 فهم به و کنند انتخاب را ایبلندپروازانه کمتر هدف فرهنگی، متون قرائت در ایدب 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 تاس هاآن حدود تحلیل و گریسنجش یکی کند،می پیگیری را آن درس این که گونهآن
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 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 رد،ک خواهد پیگیری را هاآن هادرس همه در درس این معلم که فوق کلی هدف سه بر عالوه .4

 مطالعات ایبر ییهاافق گشودن آن تبع به و مدرنیته فلسفی مبانی فهم برای تالش نخست :است شده تعیین هم یترمشخص
 ترینهمم از یکی .ندیآیم حساب فلسفه اصلی مسائل که معاصری مسائل با دانشجویان کردن درگیر دوم و؛ دانشجویان بعدی

 یانفیلسوف یهایدنقا به رجوع آن یهابحران ترقیدق فهم برای که است مدرنیته فلسفی بنیاد مثابه به بنیادی هنذ اصل مسائل، این
 است. راهگشا اند،گرفته قرار بررسی مورد مدرنیته فلسفی گفتار کتاب در که
 
 

یابی: روش  ارز
 
 نمره ۳ کالس مباحث در فعال مشارکت .1
 نمره ۹ تکمیلی( )منبع کتاب از فصل یک تفسیر و ترجمه .2
 نمره ۸ ترم پایان محور مسئله آزمون .3
 
 

 جلسات کالس
 

 جلسه اول: شرح درس )کلیات و مقدمات(
 بر کتابشرح مقدمه مک کارتی : جلسه دوم

 عصر آگاهی مدرنیته و نیاز آن به خود اطمینان بخشی :فصل اول کتابشرح و تفسیر : جلسه سوم
 مدرنیته فصل دوم کتاب: مفهوم هگلیشرح و تفسیر : جلسه چهارم
 تز اصلی شیلر رئوس :فصل دوم کتابضمیمه  شرح و تفسیر :جلسه پنجم
 هگلیان چپ و راست و نیچه چشم انداز:سه  :کتابفصل سوم تفسیر شرح و : جلسه ششم
 : درباره منسوخ شدن الگوی مسلط فلسفه پراکسیسکتاب فصل سومضمیمه شرح و تفسیر : جلسه هفتم

 عنوان نقطه عطف: نیچه بهورود به پسامدرنیته: فصل چهارم کتاب شرح و تفسیر :جلسه هشتم
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 : آدورنو و هورکهایمراسطوره و روشنگری یدگیتندر هم  پنجم کتاب:فصل شرح و تفسیر جلسه نهم: 
 .فصل ششم کتاب: تضعیف عقل گرایی غربی از طریق نقد متافیزیک: هایدگرشرح و تفسیر جلسه دهم: 

 .آوا محوری : فراسوی فلسفه زمانمنِد سرآغازها: نقادی دریدا ازفصل هفتم کتابشرح و تفسیر جلسه یازدهم: 
 بر تمایز ژانر بین ادبیات و فلسفه یامهیضم: فصل هفتم کتاب مهیضم شرح و تفسیر :جلسه دوازدهم
 : در میانه اروتیزم و علم اقتصاد عامفصل هشتم کتاب: باتایشرح و تفسیر : جلسه سیزدهم

 و: فوکاز راه نقد عقل و آپوریاهای نظریه قدرت : برمال کردن چهره علوم انسانیفصل نهم و دهمشرح و تفسیر : جلسه چهاردهم
 : راهی دیگر برای برون رفت از فلسفه سوژهفصل یازدهمشرح و تفسیر : جلسه پانزدهم

 : محتوای هنجاری مدرنیتهفصل دوازدهمشرح و تفسیر : جلسه شانزدهم
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