
قلم  نوشته حميدرضا خادمي يكشنبه هفدهم آذرماه در سراي» فلسفه مشاء از ارسطو تا توماس آكوئيني«نشست نقد و بررسي كتاب 

ه مرحوم شارات سمت، با پيشنهاد و توصيحميدرضا خادمي در اين نشست با اشاره اينكه اين كتاب منتشر شده از سوي انت .برگزار شد

احمد احمدي نگارش شده، گفت: هدف از نگارش اين كتاب پر كردن خالء نبود يك متن مناسب دانشگاهي براي تدريس در 

د واحد درسي به شودوره كارشناسي بود. فلسفه مشاء در دانشگاه ما خيلي كمرنگ است و حتي در قم كه فلسفه اسالمي تدريس مي

اي به فلسفه مشاء نداريم چه برسد به كتاب و متن مرجع مناسب براي آن! در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا هم تنها با اشارهنام 

هاي لشود. در اين كتاب سعي شده سرفصهايي ديگر گريزي به فلسفه مشاء زده ميهاي برخي از متفكران و ارجاع به متنانديشه

م به گويد و هع كارشناسي گردآوري شود و در دوبخش هم به محتواي آنچه فلسفه مشاء ميمورد نياز براي يك دانشجوي مقط

حسين هوشنگي نيز در اين نشست گفت: اهميت اين كتاب همان پر كردن خالء  .تاريخ و فيلسوفان اين مكتب پرداخته شده است

ء به خودش را هم در بيان دارد. خادمي فلسفه مشامتن مناسب با رويكرد درسي در حوزه فلسفه مشاء است و اينكه رويكرد مختص 

هاي تاريخي سنت گيريرا در امتداد فلسفه يونان ديده و با يك رويكرد آكادميك و نگاه از باال و بيرون و توانسته نقاط عطف شكل

دانشجويان  تاب مرجعي برايمنطبق با اين جريان را روايت كند. در بخش محتوايي هم در حد بضاعت و با توجه به اينكه قرار است ك

مقطع كارشناسي باشد قابل قبول كار شده و اهم موضوعاتي مثل وجود و زيادت و ماهيت و جوهر در كتاب گنجانده شده است. 

ها ها را از زاويه نگاه يك فيلسوف بخواند و آموزهشود آنكند دانشجويي كه براي اولين بار با اين مباحث آشنا مياين كمك مي

همچنين ميثم سفيدخوش با اشاره به اينكه در ساختار مالصدرا زده فلسفه اسالمي ايران ورود  .افتداستاي حل مسئله برايش جا ميدر ر

مان ظلم ه فلسفههاي خودمان ببه فلسفه مشاء اتفاق مباركي است؛ گفت: ما با نديده گرفتن مكاتب و فيلسوفان مختلف با دست

كتاب بايد در اين چارچوب بايد كه اثر مذكور يك كتاب درسي و دانشگاهي است آن هم براي دوره  كنيم. هر نقدي هم به اينمي

ي كتاب به نظر فرسايي كند. با اين حال فصول ابتدايتوانسته در چنين كتابي وارد هر بحثي شود و قلمكارشناشي و قطعا نويسنده نمي

ورده رسيده است. مثال ارجاعات تاريخي و منابع به نحوي آايد براي تحويل ميخيلي با عجله نوشته باشند انگار كه يك كار اداري ب

  .شان و در راستاي همديگر نيستنداند كه همشده

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

  هزار تومان 600  كارت هديه 3اهداي  فلسفة مشاء نقد و بررسي كتاب

   يمتهيه پوستر، پالت، روابط عمو  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و  1

  تومان

  جمع كل
هزار 100ميليون و 2

  تومان

  

  

  

  

  

  


