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 بسمه تعالي

 طرح درس فلسفه معاصر

 98مهرماه  -دکتری

 مدرس: سجاديه

 

 اهداف

 شناخت مؤلفه هاي اساسي هر يك از جريانهاي فلسفه معاصر -

 بررسي شرايط ايجاد تفكرات معاصر -

 ارزيابي آثار شاخص در هر جريان -

 رديابي گفتگوهاي صورت گرفته میان مدافعان -

 رديابي مسائل بومي در جريانهاي فلسفه معاصر -

 

 محتوا

 فلسفه تحلیلي  -

 هرمنوتیك  -

 مكتب انتقادي  -

 فلسفه هستي -

 تبارشناسي -

 پراگماتیسم و نوپراگماتیسم -

 موضوعات محوري در تعلیم و تربیت چون هويت، تكنولوژي، اخالق -

 

 روندهای عمده

 اساسي مطرح در هر ديدگاه طرح پرسشهاي -

 يافتن پاسخ پرسشهاي اساسي -

 ترسیم هندسه كلي هر ديدگاه -

 نگاهي به زمینه هاي شكل گیري ديدگاه -

 رديابي مسائل روز در جريانهاي فلسفي معاصر -

 آشنايي با ديدگاهها و نوشته هاي صاحبنظر در هر ديدگاه -

 

 ارزشيابي

 پروژه هاي كالسي  40% -

 پروژه پاياني 30% -

 ارزشیابي پاياني 40% -

 

 منابع جامع

 -نوشته خسرو باقري، نرگس سجاديه و طیبه توسلي -رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت -

 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي. 

 نشر علم -نوشته محمود خاتمي -مدخل فلسفه غربي معاصر -
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 انتشارات طهوري -میرعبدالحسین نقیب زادهنوشته  -نگاهي به نگرش هاي فلسفي سده بیستم -

 انتشارات سمت -نوشته ژان الكوست، ترجمه رضا داوري اردكاني -فلسفه در قرن بیستم -

 راجر اسكروتن -تاريخ مختصر فلسفه جديد -

 نشر آگاه -ترجمه باقر پرهام -نوشته دوالكامپاني -تاريخ فلسفه در قرن بیستم -

 نشر ني.  -كهون، با ويراستاري عبدالكريم رشیديانالرنس -از مدرنیسم تا پست مدرنیسم -

 سايتهايي چون صدانت -
- Continental Philosophy: A Contemporary Introduction 
- The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy 
-  

 

 
 

 منابع موردی

 نشر طرح نو.  -نوشته علي پايا -فلسفه تحلیلي، چشم اندازها و مسائل -

 نشر  -نوشته كونزز هوي، ترجمه مراد فرهادپور -: ادبیات، تاريخ و هرمنوتیك فلسفيانتقاديحلقه  -

 نشر علم -فلسفه تحلیلي در قرن بیستم -

 ترجمه شرف الدين خراساني -نوشته بروخنسكي –فلسفه معاصر اروپايي  -

- ... 

 
 

 


