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سهگانه «هوسرل ،اخالق ،دریدا» منتشر شد
کتاب «هوسرل ،اخالق ،دریدا» نوشته حسن فتحزاده توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر
شد .این کتاب داستان سه فیلسوف بزرگ است :هوسرل که متافیزیک را به مرزهایش رساند ،لویناسی
که پنجه بر این بنبس�ت کش�ید و دریدا که روزنهای به ماورای نامناپذیر آن گشود .نویسنده کتاب در
مقدمه اشاره میکند که پرسش بنیادین ما در اینجا معطوف به ماهیت یک عمل اخالقی است« .فلسفه و
اخالق»« ،قاعده طالیی اخالق»« ،دیگری؛ برداشت نخست»« ،دیگری؛ هوسرل سخن میگوید»« ،دیگری
یا «اگوی دیگر»؟» و ...مباحث و عناوینی است که فتحزاده در این کتاب مطرح میکند.این کتاب با 152
صفحه ،شمارگان هزار و  100نسخه و قیمت هشت هزار تومان منتشر شده است.

ظـــــــــــــــــر

ن

برای رسیدن به وحدت
باید آگاهی و عقل داشته باشیم

وحدت مقولهای است که همه ما را به سوی آن دعوت
میکنند .آیا تاکنون ش��نیدهاید که کس��ی بگوید متفرق
ش��وید؟ بنابراین همه ما را به س��وی وح��دت دعوت
میکنند .با این وجود چرا ما به سوی وحدت نمیرویم؟
آیا وحدت اصل است یا فرع؟ اصال وحدتی وجود دارد
یا اینکه ما باید آن را ایجاد کنیم؟ در نظر داشته باشید که
کریستین یحیی بونو
توحید نیز به معنای یکی شدن اس��ت .برای رسیدن به
قرآنپژوه
وحدت باید آگاهی داشته باشیم؛ آن آگاهی هم به وسیله
عقل به دست میآید .وحدت بش��ر به شباهت در اندام
و دیانای نیست ،بلکه به داشتن عقل اس��ت .در روایت نخست اصول کافی آمده که
خداوند به انسان میگوید هیچ مخلوقی ارزشمندتر از تو نیست .چراکه انسان عقل دارد.
خداوند به میز نمیگوید از من اطاعت کن چون عقل ندارد اما به بشر دستور میدهد.
بنابراین خداوند در قیامت برای پاداش دادن و عقوبت انسانها به عقل آنها نگاه میکند و
وحدت بشر و مسلمانان به میزان عقل و آگاهی آنها است .اگر کسی عقل نداشت ،دین و
وجدان و ...معنی ندارد .هرچه عقل بیشتر باشد وحدت بیشتر میشود .بزرگترین دشمن
آگاهی و عقل ،نفس خود انسان است .ما باید به آن توجه کنیم و قبل از اینکه سایرین را
محکوم به عدم وحدت کنیم ،ببینیم چقدر نفس ما به این مقوله اهمیت میدهد ،چون
خودشیفتگی و خودپرستی دشمن عقل است .در روایتی از اصل کافی به سه مقوله عقل،
حیا و دین اشاره شده اس��ت .دین همان حب والیت است .حیا نیز به معنای دعوت به
وجدان است .ما دین را با عقل میفهمیم و از سوی دیگر نیز گاهی با وجدان دین را درک
میکنیم و از پلیدی دوری میگزینیم .در آن روایتی که امام علی(ع) میفرماید اگر دنیا
را به من بدهید ارزنی از دهان مورچهای نمیگیرم ،وجدان است که مانع از ظلم است.
انسانیت به عقل است و عقل واقعی در دین و حیاست .ما در اسالم تنها یک دعای واجب
داریم و عمل به آن نهتنها در روز یک بار ،بلکه دهها بار باید اتفاق بیفتد و این واجب نهتنها
برای ما بلکه برای پیامبر(ص) و اهل بیتش نیز هست و آن دعای واجب «اهدنا الصراط
المستقیم» است.

شیعه با تفکر ،شیعه شد

ناصرخسرو گرانمایه است .از ش��اعران بزرگ فارسی
است و س��بک خراس��انی قائم به اوس��ت .کتاب مهم
«جامعالحکمتین» از آثار اوست .یکی از استادان دانشگاه
االزهر به من میگفت افسوس که ما فردوسی نداشتیم .ما
فردوسی و ناصرخسرو داشتهایم ولی آنها نداشتهاند .چرا
دیگر کشورهای اسالمی گذشتهشان را فراموش کرده ولی
غالمحسین
ما فراموش نکردهایم .من حافظهها را اندازهگیری نمیکنم
ابراهیمی دینانی
و روانشناسی هم نمیدانم .پاسخ این است که آنها فرهنگ
استاد فلسفه
نیرومندی نداش��تهاند ولی ایران داشت ه است .فرهنگی
نیرومندتر از ایران باس��تان در آن روزگار وجود نداشته
است .حاال اگر دلتان خواست یونان را هم صاحب فرهنگی قدرتمند بدانید .چون ارسطو،
افالطون و سقراط داش��تهاند .این فرهنگ نیرومند از جان ایرانی بیرون نمیرود .هگل
فیلسوف آلمانی که یک یونانیمآب است ،میگوید نور معرفت و معنویت نخستین بار
از ایران تابیدن گرفت و اشارهاش به دین یکتاپرستی زرتشت است .ناصرخسرو ایرانی،
مسلمان و اسماعیلیمسلک بود .متفکران بزرگ تا زمان خواجهنصیر ،از اسماعیلیون
بودند که ناصرخسرو هم در اواخر سلسله این متفکران قرار دارد .خانواده ابنسینا هم همه
اسماعیلی بودند ،ولی خودش را نمیگویم چون در بند این حرفها نبود ،بلکه فیلسوف
بود .ناصرخسرو در «جامعالحکمتین» میپرسد لذت چیست؟ او در این کتاب از سه
مفهوم لذت ،سعادت و آرمان صحبت میکند .انسان لذتجوست که سعادت میخواهد
و آرمانجوست .حاال آرمان ،یا قدسی است یا قهرمانی .قهرمانی هم آن است که فرد در
هر رشتهای که هست بخواهد اولین و بهترین باشد .فردی که میخواهد هر دوی اینها
باشد ،دارای فتوت است .فتیان و جوانمرد که میگویند همین است .بیان فردوسی هم بیان
فتوت است .ناصرخسرو شیعه است .بدانید شیعه یعنی تفکر .اگر روزی شیعهای تفکر
را کنار گذاشت ،بدانید که بیجهت به خود شیعه میگوید .شیعه با تفکر بود که شیعه شد.

معنای سقراطی فلسفه برایکودکان

موضوع مورد نظر من از آنجایی نشات گرفته است که
اکثر استادان فلسفه به برنامه فلس��فه برای کودکان این
اشکال را وارد میکنند که چرا شما این بحث را «فلسفه
برای کودکان» مینامی��د ،در صورتی که باید آن را تفکر
انتقادی برای کودکان دانست؛ چراکه شما بیشتر بیان تفکر
انتقادی را به کودکان نش��ان میدهید و شما در جلسات
سعید ناجی
میخواهید ک��ودک را وادار به تفکر کنی��د و در کل این
نامگذاریفلسفه رابه تفکر انتقادی تقلیل میدهد .اولینبار
استاد دانشگاه
که متیو لیپمن کار فلسفه برای کودکان را شروع کرد ابتدا
نظرش تفکر انتقادی بود و بعدا فهمید که چیزی کم دارد .تفکر انتقادی کودکان را دقیقتر
میکند اما عمق فلسفی نمیتوانند پیدا کنند و برای این کار باید از گفتوگوهای افالطون
و دیدگاههای فلسفی برای کودکان استفاده کرد .او منظورش این بود که از فلسفه کمک
بگیرد تا آرای کودکان را عمیقتر کند .فرق بین دقت و عمق این است که ما میتوانیم
حرفهایمان دقیق اما سطحی باشد .کسی میتواند از عشق صحبت کند اما خیلی عمیق
عاشق نشود .ممکن است که ما بگوییم دیدگاهها و روشهایی در فلسفه است که میتواند
به آن عمق ببخشد که لیپمن عمق را در آنجا پیدا نکرد .فلسفه برای کودکان به معنی این
نیست که ما درس فلسفه به کودکان ارائه کنیم .فلسفه دو جور است؛ فلسفه آکادمیک
و فلسفه آماتور .آنچه در آکادمی و دانشگاههاست سطح باالیی از انتزاع دارند و باعث
میشود از جامعه دور باشد .بحثهایی که در جامعه و نزد کودکان وجود دارد اینگونه
بحثها نیستند .بحثهای پیچیدهای که سطح انتزاعیت آن خیلی باالست و متاسفانه به
درد هیچ ابوالبشری نمیخورد .اما فلسفه آکادمیک آن است که از گفتوگوهای مردم و
جامعه بیرون بیاید .در واقع یک مشکلی وجود دارد و ممکن است برای حل آن مشکل
فلسفه هم بخواند .برای مثال مسائل اخالقی از این نوعند که فرد در مواجهه با آنها ممکن
است به مباحث فلسفی رجوع کند .پس فلسفه آکادمیک از یک مشکل شروع میشود و
به حل آن میانجامد .بنابراین آنهایی که میگویند فلسفه برای کودکان فلسفه نیست به
یک معنا حق دارند .اما بنا به دالیلی اتفاقا همان فلسفه است ،چراکه از گفتوگو شروع
میشود .سقراط میگوید کتابهای فلسفه در بهترین حالت نمایی از یک حالت به فرد
میدهند اما فلسفه در گفتوگوی زنده ،فلسفه میشود .پس بنا بر همین دلیل فلسفه برای
کودکان در گفتوگو شکل میگیرد .پس به این معنا فلسفه برای کودکان ،فلسفه است که
با تفکر انتقادی تلفیق شده است .در این کالسها با باال بردن دقت بچهها ما به اندیشهها و
ایدههای آنها عمق میبخشیم .آن کتابها باید به بچه عمق و ایده بدهند و موجب شوند
بچهها به اندیشههای فلسفی خودشان که به صورت گفتوگوهای نیمهزنده است شکل
بدهد .فلسفه برای کودکان در ابتدا تفکر انتقادی بود .بعد متیو لیپمن آن را فلسفه برای
کودکان به معنای واقعی کرد .فلسفه برای کودکان به معنای فلسفه کانتی و ،...فلسفه نیست
اما به معنی فلسفه سقراط که از گفتوگو متولد میشود فلسفه است و گفتوگوهایی که
از کالسهای فلسفه برای کودکان تولید میشود به معنای واقعی فلسفه است.
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نسبت علوم اجتماعی با فلسفه در گفتوگو با ابراهیم فیاض
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وحدت عین ،ذهن و اعتبار

«سور ه اندیشه» منتشر شد

از لحاظ جامع هشناسی ایران و آمریکا شباهت زیادی به هم دارند
س��ــیــرانــوش موس��وی|

تفکیک قائل شدن میان
شاخههای علوم انسانی
کار چندان آسانی نیست
چراکه پژوهشگر انسانی در تحلیلهایی
ک�ه از انس�ان و روابط میان انس�انی ارائه
میدهد معموال از تمامی ای�ن علوم مدد
میگیرد .ابراهیم فیاض عضو هیات علمی
دانشکده جامعهشناسی دانشگاه تهران
نیز در گفتوگو با فرهیختگان بر این نظر
صحه میگذارد و علوم اجتماعی هر کشور
را تابعی از فلسفه و فرهنگ آن اقلیم بیان
میکند.
به نظر ش�ما این امکان وجود دارد که بین
فلس�فه و علوم اجتماعی نس�بت ایجاد
کنیم؟

امکان اینکه علم جامعهشناسی ،فلسفه و
حقوق را در یک مقوله جای دهیم وجود
دارد اما این سه مقوله از سه منظر متفاوت به
بحثها و پدیدارها مینگرند .جامعه وجود
عینی و خارجی است که این وجود عینی
در فلس��فه تبدیل به وجود ذهنی میشود
و در حقوق تبدی��ل به وج��ود اعتباری.
معموال هر جامعهش��ناس بزرگی این سه
وجه را در تحلیلهای خود به کار میبرد،
پ��س در تمامی تحلیلهایی ک��ه در علوم
انسانی صورت میگیرد میتوان وحدت
بحثهای عینی ،ذهنی و اعتباری را دید.
بهعنوان نمونه در آمریکا بحث فلس��فی
تبدیل به علوم تجربی ش��د ،این تغییر به
این دلیل صورت گرفت که در آنجا فلسفه
پراگماتیس��م به اوج خود رسیده بود و آن
روشهایی که پیروان پراگماتیسم به کار
میبردند عمال ضدروش اروپایی بود که
به فلسفه اخالقی و عدمسوژهگرایی اعتقاد
داش��ت و در واقع یک عقل در کنش بود.
آمریکاییان مقوله جامعه را قبول ندارند و
اجتماع را میپذیرند .در این کشور اقتصاد
یکی از عوامل مهم و تعیینکننده محسوب
میشود و علم رایج آنجاست و حتی حقوق
وسیاستهمتابعیازعلماقتصادمحسوب

میشوند چراکه جامعه مدنی به آن معنایی
که در اروپا شکل گرفته در آمریکا وجود
ندارد و آنها اجتماع مدنی را قبول کردهاند.
آمارها حاک��ی از آن اس��ت که دوس��وم
آمریکاییها به کشاورزی اشتغال دارند بر
همین اساس آمریکاییها در جامعهشناسی
به سمت غیرفلسفیش��دن رفتهاند .اگر از
لحاظ ساختار سیاس��ی آمریکا را تحلیل
کنیم میبینیم که اقتصادمحور است و در
آنجا چیزی حقیقت است که نفع بیشتری
با خود داشته باشد و این منفعتگرایی به
اقتصاد محدود نمیش��ود و ساختار کلی
آمریکا را شامل میشود ،پس باید بگویم
که علوم اجتماعی از فلسفه جدا نیست و
هویت آنها یکی اس��ت و حتی آنجایی که
تجربی میشود هم باز هویت فلسفی دارد
که به نظر من آمریکا میتواند نمونه خوبی
برای این مدعا باشد.
بهنظرشماجامعهشناسانوفلسفهپژوهان
ایرانی نیز در تحلیلهای خود وحدت عین
و ذهن را میپذیرند؟

از لحاظ جامعهشناس��ی ای��ران و آمریکا
ش��باهتهای بس��یاری به هم دارند ،این
سخن تنها عقیده من نیست و تحلیلگران
آمریکایی نیز به این سخن باور دارند .هر
دو کشور جهان وطنی فکر میکنند و یک
جهان در خود دارند که این جهان بیش از
هر چیز فرهنگی است .کسی که در کشور
خود چندین فرهنگ متنوع دارد بالطبع در
جهان میتواند بیشتر موفق باشد تا کشوری
که تکثر فرهنگی ندارد .درس��ت اس��ت
که ایران از لح��اظ جغرافیایی قابلقیاس
با آمریکا نیس��ت ولی از لح��اظ فرهنگی
تشابههایی به هم دارند .ما یک ایران داریم
و یک ایرانشهر ،ایران هم این چارچوب
جغرافیایی را در برمیگیرد اما ایران ش��هر
یعنی تمام مناطقی که فرهن��گ ایرانی در
آن حاکم اس��ت مثل ترکیه ،قفقاز ،آسیای
میانه ،ش��مال چین و کش��ورهای حاشیه
خلیجف��ارس و ...پس ایران یک کش��ور
جهانی است به خاطر اینکه تنوع فرهنگی

پیرامون کتاب «پژوهشی در فلسفه علم دانشمندان مسلمان»

علم در فلسفه اسالمی

مباح��ث فلس��فه عل��م
حکمای��ی چ��ون فارابی،
ابنسیناومالصدراازدوران
کارشناسیارش��د م��ورد
توجه من قرار گرفت .ابتدا
بر این نکت��ه تاکید میکنم
که برخی از مسائل فلسفه
نادیا مفتونی
علم در تمدن اس�لامی -
استادیار دانشگاه تهران
صرفا تعدادی از مس��ائل
آن -را مورد تحقیق قرار دادهام؛ با توجه به اینکه فلس��فه
علم مسلمانان جای تحقیقات بسیار دارد و مسائل فراوانی
ازگسترهعلمشناسیقدمادرپژوهشهایمنغایباست.
اما چند کلمه درباره آنچه در کتاب خود مورد مطالعه قرار
دادهام را اینجا عنوان میکنم .در این دفتر ابتدا رهیافتهای
تمدن اسالمی در علمشناس��ی را گزارش کردهام که پنج
رهیافترادربرمیگیرد:رهیافتمنطقی-فلسفی،رهیافت
تاریخی،رهیافتتطبیقی،رهیافتموردپژوهانهورهیافت
اخالقی.پسازبررسیرهیافتهایپنجگانهتمدناسالمی
درعلمشناسی،بهچندمسالهازعلمشناسیمنطقی-فلسفی
نزد اندیشمندان مسلمان و سپس به نحو موردپژوهانه به
چند مساله از فلسفهشناسی نزد او پرداختهام .شاید خیلی
پرت نگفته باش��م اگر بگویم همان اهمیت و تاکیدی را
که فلسفه فیزیک غربیها در گستره علم آنها دارد ،فلسفه
دانشمندان مسلمان در حوزه فلسفه علم مسلمانان دارد.
ازآنرو که دانشمندان مسلمان ،کم یا زیاد از ارسطو تاثیر
گرفتهاند ،دیدگاه ارسطو را هم به ترتیب تاریخی و پیش از
متفکرانمسلمانبررسیکردهام.ارسطوآرایحکیمانقبل
از خود را به شکل گزارشهای تاریخی بیان میکند و پس
از مدتی سرگردانی در میان مشکالت علمشناختی ،راهی
بهس��وی مالک وحدت و تمایز علوم میگشاید .فارابی
و ابنسینا این قاعده ارسطویی را توسعه و شاخههای آن
را سامان میدهند؛ خصوصا ابنسینا ش��أن ویژهای برای
موضوععلمقائلمیشودوباعناوینمستقلبهکارکردهای
خالرئیستناسبمیاندانشهاو
موضوععلممیپردازد.شی 
گونههاییازپیشیوپسیعلومرابرمدارموضوععلمتبیین
میکند .وی در مقام عمل نیز هنگام ورود به همه رشتههای
دانشبهضوابطمنطقیعلمشناختیپایبندینشانمیدهد
و از این میان موضوع فلسفه را هم براساس همان ضوابط
منطقی به دس��ت میدهد .کارآمدی ای��ن ضوابط بهویژه
در وسعت امروزه علوم جای بحث دارد و در مقام عمل،
پوششدهندههمهآنچهدرآثارفلسفیوبهناممسائلفلسفه
مطرح میشود ،نیست .البته شیخالرئیس ابنسینا برای پر
کردن شکاف میان مقام تعریف و مقام تحقق علوم به شکل

علوم اجتماعی تابع فلسفه است
علوم اجتماعی تابعی از فلس�فه هر کش�ور است و فلسفه هر کشوری تابعی از فرهنگ و
جامعه آن کشور محسوب میشود به همین خاطر اگر دقت کنید فلسفه ایرانی ،آمریکایی
و اروپای�ی متفاوت هس�تند ،در نتیجه علوم اجتماعی این کش�ورها نی�ز متفاوتند .ما برای
بومیسازی علوم اجتماعی هنوز اول راه هستیم ،باید بتوانیم یک فلسفه میانفرهنگی را که
از عقل میان فرهنگی ایران تغذیه میکند با حکمت و فرزانگی آمیخته کنیم.

دارد و جامعه در آن ب��ه معنای اروپایی که
مبتنیبر یک زبان و فرهنگ خاص است،
نیست .در دیدگاه جهانوطنی ایران وسعت
پیدا میکند حتی ایرانیانی که متولد آمریکا
هستند هنوز پیوندهای خود را با ایران ترک
نکردهاند ،این ساختار یک ساختار اساسی
است .در این س��اختار اولین چیزی که به
هم میخورد س��وژهگرایی است ،چراکه
سوژهگرایی براساس یک فرهنگ خاص
ش��کل میگیرد .مثال کانت س��وژهگرایی
خود را براساس فرهنگ آلمانی مطرح کرد
اما امروزه سوژهگرایی در فرهنگ ایران به
این معنا نیست و میانذهنیتی است .نژادها،
زبانها و مذاهب متف��اوت در ایران با هم
زندگی میکنند .من پیشبینی میکنم که
ایران پذیرای مهاجران زیادی خواهد بود
افغانهای زیادی در ایران کار میکنند که
هیچ تضادی در پذیرش آنها وجود ندارد
و روزبهروز در جامعه ایران حل میشوند.
میخواه��م بگویم در ای��ران میانذهنیت
حاکم است و این میانذهنیت از حکمت
ایرانی که همان فرزانگی است نشات گرفته
است ،پس میتوانیم با فضیلت ایرانی که
به پهنای جهان اس��ت ای��ران فرهنگی به
پهنای جهان داشته باش��یم .بهعنوان مثال

در تونس تعداد زی��ادی از ایرانیان زندگی
میکنند چراکه از دوره بنیعباس از نیشابور
جمعیت عظیمی به تونس مهاجرت کردند.
من در تونس با شخصی برخورد کردم که
زبان فارسی را میدانس��ت .این تجربه در
لبنان و عراق هم برایم تکرار ش��د.معتقدم
علوم اجتماعی ما باید به عقل میانفرهنگی
بیشتر روی بیاورد تا علوم اجتماعی ما هم
روزگار خوش را تجربه کند.
همانطور که اشاره کردید جامعهشناسان
در تحلیله�ای خود مثلث عی�ن ،ذهن و
اعتبار را به هم ممزوج میکنند .آیا امکان
اینوجودداردکهشاخهدیگرماننداقتصاد
در این مثلث جای گیرد؟

بله اقتصاد از ش��اخههای علوم اجتماعی
منفک نیس��ت .در این بین باید پول رد و
بدل شود .پول ایران در پاکستان ،افغانستان،
آس��یای میانه ،ع��راق و لبن��ان رد و بدل
میش��ود ،فراتر از اقتص��اد این یک بحث
فلسفی عظیم اس��ت .اقتصاد باید ارتباط
میانفرهنگی را توسعه دهد و این مسئولیت
برعهده سفارتخانههاس��ت ت��ا ارتباط
میانفرهنگی را از حالت سطحی گسترش
دهند و به آن عمق بخشند.
چـــــــــه

دری

ما هو .در نگاره پنجم به بررسی ساختار منطقی مسائل علم
کلی و مقام تعریف و مقام تحقق فلسفه بهصورت خاص
در ارتباط با موضوع علم پرداختهام .این مساله از آنجا متولد
تالشهایی صورت داده است.
میشود که تطبیق قاعده عوارض ذاتیه بر مسائل علوم با
دشواریمواجهاست.برایحلایندشواری،مفهومعرضی
من در کتاب فلسفه علم دانشمندان مسلمان را در هشت
ذاتی از سوی فارابی و ابنسینا با بیانهای متفاوتی توسعه
نگاره تنظیم کردهام .این هش��ت ن��گاره را به اختصار
یافته و موضوعات مسائل عالوهبر موضوع علم ،مشتمل
مرور میکنم تا بتوانم ترتیب و ارتباط منطقی میان آنها
بر اموری همچون انواع موضوع علم،
را توضیح دهم :در نگاره نخست به
انواع انواع موضوع علم ،اعراض ذاتیه
رهیافتهای مختلف علمشناس��ی
موضوع علم و ...شدهاند .شیخالرئیس
در تم��دن اس�لامی پرداخت��هام تا
برایتعیینمرزهایاینتوسعه،مالک
تصویری عام و شامل از فلسفه علم
تخصصوواسطهدرحملراارائهداده
نزد دانشمندان مسلمان به دست دهم.
است.ابنرشددرتفسیروتلخیصآثار
در نگاره دوم به مفهومسازی موضوع
ارسطو توجهی به نوآوریهای فارابی
علم و در نگاره سوم به کارکردهای
و ابنس��ینا نکرده و سخن منسجمی
موض��وع علم پرداخت��هام .حکیمان
درباره مسائل یادشده ندارد.
مس��لمان در یک��ی از رهیافتهای
اما در نگاره ششم از مباحث پیشین
یادش��ده در نگاره اول (علمشناسی
اس��تفاده ک��رده آنه��ا را بهص��ورت
فلس��فی -منطقی) موض��وع علم را
موردپژوهان��ه درباره فلس��فه پیاده
عبارت از چی��زی میدانند که در آن
پژوهشی در فلسفه علم
ک��رد هام .براس��اس بحثه��ای
علم پیرامون عوارض ذاتی آن بحث
دانشمندان مسلمان
موضوعشناسی علم ،اهمیت موضوع
میش��ود .دغدغه حکما از ارائه این
نادیا مفتونی
فلسفه روش��ن میش��ود .موضوع،
تعریف انسجامبخشی به مسائل یک
انتشارات سروش
رکن وحدتآفری��ن و تمایزبخش
علم ،تمایز عل��وم از یکدیگر و ارائه
 232صفحه
مسائل فلسفی از غیرفلسفی است .اما
مالکی برای طبقهبن��دی علوم بوده
 11000تومان
موضوع فلسفه چیست؟ آنچه فلسفه
اس��ت .موضوع علم ،معی��ار تقدم و
از عوارض ذاتیه آن سخن میگوید،
تأخر بالذات و پیشی و پسی از حیث
چیست؟پاسخفیلسوفانمسلمانبهاینمسالهکداماست؟
شرافت و اس��تحکام تلقی شده اس��ت .بحث تعریف
مدارتحقیقدرنگارههفتم،دومسالهاستکهیکیمعطوف
موضوع علم و نقش آن ریش��ه در آثار ارس��طو دارد و
به علمشناسی کلی و دیگری ناظر به فلسفهشناسی است.
نزد فارابی به مرتبهای از کمال میرسد ،اما اوج توسعه
مساله اول این است که آیا بیان موضوع هر دانش از جهت
و انس��جام آن در فلس��فه ابنس��ینا حاصل شده است.
تصور و از حی��ث تصدیق برعهده همان دانش اس��ت یا
ابنرشد بیتوجهی عامدانه و موکدی به دستاوردهای
برعهده دانشی دیگر است؟ مساله دوم که مربوط به فلسفه
ش��یخالرئیس نش��ان داد ،ولی این الگوی علمشناسی
فلسفه است شامل دو مساله است؛ یکی اینکه آیا موضوع
س��ینوی بود که تاثیر خود را بر بس��یاری دانش��مندان
فلسفه نیازمند تعریف است؟ دیگر آنکه آیا موضوع فلسفه
مسلمان با دو رویآورد فلسفی-منطقی و رئوس ثمانیه
نیازمند اثبات است؟ اگر موضوع فلسفه محتاج تعریف
به جا گذارد.
یا محتاج اثبات است ،کدام علم عهدهدار تعریف و اثبات
نگاره چهارم به مفهومس��ازی حکیمان مسلمان پیرامون
موضوعفلسفهاست؟
اعراض ذاتی اختصاص دارد .تعریف موضوع علم ،مفهوم
در نگاره هشتم بر فاصله میان مقام تعریف و مقام تحقق
غامض و پیچیده عرض ذاتی را به می��ان میآورد .مفهوم
در موضوع فلس��فه تمرکز دارم .فیلسوفانی که موجود
عرضی ذاتی و مالک تش��خیص عوارض ذاتی از مفاهیم
مطل��ق را بهعنوان موضوع فلس��فه معرف��ی کردهاند و
مشتبه و متشابه نیز از بحثهای دامنهدار حوزه علمشناسی
گفتهاند فلسفه باید از عوارض ذاتی موضوع خود بحث
منطقی-فلسفیوهمچنینعلمشناسیموردپژوهانهاست.
کند ،مسائل فلسفی آنها باید منحصر در عوارض ذاتی
اصطالحات دیگری هم در این مبحث به کار میروند مثل
موجود به ما هو موجود باش��د .در نگاره هشتم تحقیق
محموالت ذاتی ،ع��وارض ذاتی ،اع��راض ذاتی ،لواحق
کردهام که آیا واقعا چنین است.
ذاتی ،عرضی ذاتی ،عرض ذاتی ،محمول بذاته من طریق

ش��ماره  80و  81از مجل��ه س��وره
ویژه آذر و دیماه  ،۹۳حاوی
اندیش��ه 
یادداشتها و گفتوگوهایی پیرامون
«رهایی از س��یطره اقتصاد ب��ا اقتصاد
مقاومتی» منتش��ر ش��د .با تامل در این
موضوع ،مجل ه س��وره تالش داش��ته
با فهم وض��ع س��رمایهداری ایرانی در
دوره متاخر و توجه ب��ه ادوار مختلف
سرمایهداری جهانی ،افقی برای رهایی
از سیطره اقتصاد بیابد .همچنین بخش
نظام اجتماعی با پرداختن به موضوعاتی
مانند «اقتصادی شدن نظام اجتماعی»
و «ماهیت بحران اقتص��ادی ایران» به
بررس��ی ادوار مختلف س��رمایهداری
پرداخته و در پی سیاستی برای فراروی
از آن ،از امکانه��ای اقتصاد مقاومتی
برای بیرونرفت از سرمایهداری پرسش
کرده اس��ت.بخش تفکر به «نس��بت
اقتصاد و فلس��فه معاصر» و همچنین
«انس��ان اقتصادی» پرداخته است.در
ضمیمه فرهنگی -هنری اس��فار نیز،
کتب تازه منتش��ر ش��ده معرفی شده
و اهالی نظر و ادب ،به نقد و بررس��ی
کتاب «نیس��تانگاری و شعر معاصر»
پرداختهاند.

کتابهای تازه مجمع عالی
حکمت اسالمی
محمدباقر خراس��انی مدی��ر اجرایی
مجمع عالی حکمت اسالمی درباره آثار
در دست انتش��ار این مرکز اظهار کرد:
«جلد دوم از کتاب «شواهد ربوبی» که

به شرح حکمت صدرایی اختصاص
دارد به قلم حسن معلمی نگارش شده
است که بهزودی به چاپ میرسد ».وی
ادامه داد« :همچنین «مجموعه مباحث
حکمت مش��اء» به کوش��ش یارعلی
کردفیروزجایی تدوین شده که اکنون
در حال نمایهسازی است .کتاب دیگری
نیز با عنوان «مجموعه گفتارها و نظرات
پیرامون علم دینی» به همت گروه فلسفه
و علوم انس��انی مجمع عالی حکمت
اسالمی تهیه شده و قرار است تا پایان
امسال منتشر ش��ود ».وی از ویراست
جدید کتاب «شاخصهای عرفان ناب
شیعی»نوشتهمحمدفناییاشکوریخبر
داد و گفت« :تمامی کتابهای مذکور
تا پایان سال جاری منتشر میشوند و
جلد سوم کتاب «شواهد ربوبی» به قلم
حسن معلمی نیز تا دو ماهه اول سال94
روانه کتابفروشیها میشود».

«ادبیات و انقالب ،از آسیا تا
آمریکا» منتشر شد

کتاب «ادبیات و انقالب ،از آس��یا تا
آمریکا» نوشته یورگن روله ،ترجمه
علیاصغر ح��داد به همت نش��ر نی
روانه بازار نش��ر ش��د .روله در این
کت��اب به تاثیر کمونیس��م ب��ر کامو،
س��ارتر ،ژید ،مالرو ،الوار ،س��لین و
آراگ��ون و همچنین بر نویس��ندگان
ایتالیایی  -س��یلونه ،پاوزه ،ماالپارته،
موراویا و کارلو لوی -میپردازد .این
کتاب به همت نشر نی در  ۴۰۸صفحه
در قطع رقعی و جلد شومیز به قیمت
 20هزار تومان منتش��ر و روانه بازار
نشر شده است.

