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 شرح درس:
 

حی ولی این پیش از هر توضی متفکران مرتبط با رویکرد مذکور تنظیم شده است.فلسفه پست مدرن و  این درس برای آشنایی با
کیدتنکته را باید مورد  رچسب گیرند، از پذیرش بمیس مورد معرفی و بررسی قرار اکید قرار داد که فیلسوفانی که در این در أ

 باشد، آن برچسب پساساختارگرایی در کارکه اگر برچسبی  دهندمییح )مانند فوکو( ترج گریزند و در مواردیپست مدرن می
 وگ فلسفه مدرن هستند. هایمؤلفهو تردیدی وجود ندارد که فیلسوفان موضوع این درس، همگی ناقد مبانی  همهاینبا  باشد.

مختلف جامعه شناسی، ادبیات و نظریه  هایحوزهپست مدرن در عالوه بر آن هر یک از آنان به روشی ویژه بر گفتارهای  نکهیا
مبدعان  های مهم،چهره در مقایسه با ژان فرانسوا لیوتار استثناءبه فان موضوع درسبر آن گرچه فیلسو عالوه .اندنهاده تأثیرانتقادی 

 ویدیوید هار ،چارلز جکنز -حسن ایهاب -فردریک جیمسون -بودریار مانند ژان)کسانی رویکرد پست مدرن  گذارانبنیانیا 
فلسفی فیلسوفانی مانند فوکو، دریدا و دلوز  یرگذاریتأث، اما اهمیت و رندیگیمسنت پست مدرن جای  کمتر در (و دیگران

آراء  یبه معرفی کلدرس داشتن مالحظات مذکور، این  در نظرن پست مدرن است. با از متفکرا ترتیپراهمبیشتر و  مراتببه
نفی عقل  -۱ :از اندعبارتخواهد پرداخت. این عناصر اصلی فلسفه پست مدرن  هایمؤلفه، در ربط با عناصر و متفکرچهار 

 -۳ترکیب خود و دیگری : محو مرزبندی و تفکیک بین سوژه و ابژه: نفی فرد خود مختار -۲انسانی به عنوان تنها منبع شناخت 
کید -۴( به یاد آوردن گذشته و نه رجعت به گذشته و یا تکرار آن)تازه  به یاد آوردن گذشته در موقعیت عدم نفی سنت: بر تجربه  تأ
گاهانه سبک) های متنوع و متضادترکیب آموزه -۵نشان ونامهویت و بیاقتدار گریز بی های مختلف و متضاد ترکیب عامدانه و آ

کید -۷ها روایتفرایا  های کلیدکترینها و ناباوری نسبت به هرگونه نظریه -۶( هنری با یکدیگر ها، بر بی تکلیفی تأ
هایی که بر دانش و بر جامعه ها و جابجاییها، گسستشامل انواع ابهامات، دوگانگی( ها) نیتعها، عدم ها، پادرهوایینامعلومی

 .مدرن به آن باور داردرد پستاست که ف چیزیاجزاء و قطعات تنها  -جداسازی و انفصال( انشقاق)تجزیه -۸. گذارنداثر می
 ناخودخواهی-۱۱( مشروعیت زدایی از انبوه کدهای اساسی و همه گیر در جامعه)از تمامی شرایع، قوانین  زدایی مشروعیت-۹

Selflessness :سرکوب کردن خود رمانتیک عمیق، ساده کردن و در دسترس قرار نهادن خود. 
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 :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 ییک .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 .اندیدهنام «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 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 .ظرن
 مناظر ،یدتردبی .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 جدی حال عین در و سالم باحثم 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 .اندروشننیمه 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

 رایب هاییافق گشودن آن تبعبه و درس موضوع متفکر چهار آراء فهم برای تالش نخست :است شده تعیین هم تریمشخص
 از یکی .آیندمی حساب فلسفه اصلی مسائل که معاصری مسائل با دانشجویان نکرد درگیر دوم و؛ دانشجویان بعدی مطالعات
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 هاینقادی به عرجو آن هایبحران تردقیق فهم برای که است مدرنیته فلسفی بنیاد مثابهبه بنیادی ذهن اصل مسائل، این ترینمهم
 است. راهگشا درس این موضوع انفیلسوف

 
 

یابی: روش  ارز
 
 نمره ۳ کالس مباحث در فعال مشارکت .1
 نمره ۲ نمره( ۱ یک هر تأمل ۲) کوتاه تأمالت .2
 نمره ۷ ترممیان محور مسئله آزمون .3
 نمره ۸ ترمپایان محور سئلهم آزمون .4
 
 

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

 (کالسیک و مدرن هایفلسفهعناصر اصلی ) یف و مفاهیمتعار: جلسه دوم
 (آموزگاران بزرگ شبهه) فلسفه پست مدرن هایریشه: جلسه سوم

 (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی) (۶۲۲۸-۶۲۲۴) لیوتارژان فرانسوا : جلسه چهارم
 فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) لیوتار: جلسه پنجم
 ادامه -فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) لیوتار: جلسه ششم
 (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی) (۶۲۸۴-۶۲۲۱) میشل فوکو: جلسه هفتم
 فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) فوکو: جلسه هشتم
 ادامه -فلسفی(  هایافزوده -اساسی هایاندیشه) فوکوجلسه نهم: 

 ادامه -فلسفی(  هایافزوده -اساسی هایاندیشه) فوکوجلسه دهم: 
یدایازدهم:  جلسه  (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی) (۲۱۱۴-۶۲۹۱) ژاک در

 فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) دریدا: جلسه دوازدهم
 ادامه-فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) دریدا: جلسه سیزدهم
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یل دلوز: جلسه چهاردهم  (، مفاهیم کلیدیآثار ،سیر فکري، زندگی) (۶۲۲۱-۶۲۲۱) ژ
 فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) دلوز: جلسه پانزدهم

 ادامه-فلسفی( هایافزوده -اساسی هایاندیشه) دلوز: جلسه شانزدهم
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