
 

 

 برنامه درسی 

 شته فلسفه و کالم اسالمیر

 پیوسته کارشناسی مقطع

  های کشورجمعی از دانشگاه زنجان و دانشگاه پیشنهادی
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 فصل اول: 

 فلسفه و کالم اسالمی مشخصات کلی رشته

  



 مقدمه 

می های مختلف علوم، فلسفه اسالهر ملتی موظف به احیاء، حفظ و ارتقاء میراث علمی خویش است. در میان شاخه

سینا، بنچون: فارابی، ا بزرگیو کالم اسالمی دو علم مهم نظری هستند که میراث فیلسوفان و متکلمان اسالمی 

یگران و دمالصدرا، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی خواجه نصیرالدین طوسی، سهروردی، 

می مان اساللن اسالم از منظر متکشناسی از منظر فیلسوفان مسلمان و آشنائی به اصول اعتقادی دیهستیهستند. 

های رشته فلسفه و کالم اسالمی در مقطع کارشناسی، درصدد است با آموزش اندیشهاین رشته است.  موضوع

. دنتقل کنمهای آینده به نسلرا  آنو را حفظ بازمانده از آنها میراث ارزشمند اسالمی  -ایرانی و متکلمان فیلسوفان

 نشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلیآموزش دانشجویان در این مقطع، زمینه برای ادامه تحصیل دابا همچنین 

 . تربیت شونداسالمی  موعلاین ققانی توانمند در محکارشناسی ارشد و دکتری فراهم کند تا 

 تعریف رشته 

رشتة فلسفه و کالم اسالمی چنان که از نامش پیداست، از دو قلمرو فلسفه اسالمی و کالم اسالمی تشکیل شده 

قصد دارد فلسفه اسالمی را در کنار کالم اسالمی بسیاری از مسائل این دو علم، است که با توجه به اشتراک 

ان وفبپردازد و مسیری را که فیلس نیز اسالمی عقلی شناسیر کنار آزاداندیشی فلسفی، به دیند آموزش دهد و

ادامه دهد و  ،از کردندبا ادغام فلسفه یونان و دین اسالم آغ سینا و دیگرانمسلمان متقدم چون: کندی، فارابی، ابن

فلسفه،  یآموزش تطبیقهای کالمی اسالمی ضمن های فیلسوفان غربی و اسالمی در کنار اندیشهبا آموزش اندیشه

 اسالم عقلی و استداللی را نیز آموزش دهد. 

 اهداف رشته 

عقائد  و یشناسهستیدر  مسلمانمتکلمان  و های فیلسوفاناندیشه و مسائل فلسفه و کالم اسالمی آشنایی با

 های آینده.  می و انتقال آن به نسل، احیاء و حفظ میراث فلسفه و کالم اسالاسالمی

 : رشته مشخصات کلی

 عنوان رشته: فلسفه و کالم اسالمی

 واحد 21 دروس عمومی
 واحد 03 دروس پایه

 واحد 03 دروس تخصصی الزامی
   واحد 21 دروس تخصصی انتخابی

 واحد 631 کل واحدهاجمع 

  



 

 

 

 فصل دوم:

 دروس هایجدول



 (واحد 11) عمومی دروسجدول  .1 

 

شتتامخ اداشتتناستتیا ن و  و  1و2* از آنجا که در رشتتته فلستتفه کالم استتالمیا م توا و ستتدفصتتلداش درس اندی تته استتالمی 

سالمی   صی آموزش داده می    0و 1و2در دروس کالم ا ص شته از گذراندن این دروس عمومی     به طور تخ شودا دان جویان این ر

 معاف هستند.  

سفه ااالق )مندرج درجدول دروس تخصصی( ارائه می         ** از آنجا که د سالمیا درسی با عنوان فل سفه و کالم ا شته فل ودا ش ر ر

 این درس از جدول دروس عمومی حذف گددید.

*** با توجه به اینکه دان جویان این رشته درس تاریخ ت لیلی صدر اسالم را در بدنامه درسی اود دارندا از گذراندن درس 

  لیلی صدر اسالم معاف هستند.عمومی تاریخ ت

 

 

 

 

 کد

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 مالحظات پیش نیاز ساعت
 جمع عملی نظدش

  - 01 - 01 1   2ادبیا  فارسی   2

  - 21 - 21 2   1ادبیا  فارسی   1

  - 01 - 01 1 2انگلیسی عمومی   0

  - 21 - 21 2 1انگلیسی عمومی   1

  - 01  01 - 2 2تدبیت بدنی   5

  - 01 01 - 2 1یت بدنی تدب  1

  - 01 - 01 1 ااالق اسالمی   7

  - 01 - 01 1 دانش اانواده و جمعیت  0

از این جدول حذف گددیده  - - - - - 1و  2اندی ه اسالمی   9
 است .*

از این جدول حذف گددیده  - - - - - فلسفه ااالق  23
 است .**

گددیده از این جدول حذف  - - - - - تاریخ ت لیلی صدر اسالم  22
 است .***

   116 16 611 61 جمع



 واحد( 31جدول دروس پایه ) .1

 کد

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 پیش نیاز ساعت

 جمع عملی نظری

 - 01 - 01 1  (2)ادبیا  عدب   21

 2ادبیا  عدب  01 - 01 1 (1)ادبیا  عدب   20

 1ادبیا  عدب  01 - 01 1 (0)ادبیا  عدب   21

 0ادبیا  عدب  01 - 01 1 (1)ادبیا  عدب   25

 - 11 - 11 1 (2)منطق   21

 2منطق  11 - 11 1 (1)منطق   27

 1منطق  01 - 01 1 (0)منطق   20

 - 01 - 01 1  (2)زبان تخصصی انگلیسی   29

 - 01 - 01 1  (1)زبان تخصصی انگلیسی   13

 - 01 - 01 1 تاریخ ت لیلی صدر اسالم   12

 - 01 - 01 1 آشنایی با ادیان بزرگ  11

 - 01 - 01 1 لوم قدآنآشنایی با کلیا  ع  10

 - 01 - 01 1 روش ت قیق   11

  681 - 681 31 جمع

 

  



واحد( 81جدول دروس تخصصی الزامی ) .3  

 کد

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 پیش نیاز ساعت

 جمع عملی نظری

 - 01 - 01 1 کلیا  فلسفه   15

 - 11 - 11 1 (2(: وجودشناسی )2حکمت متعالیه )  11

 (2حکمت متعالیه ) 11 - 11 1 (1وجودشناسی ) (:1حکمت متعالیه )  17

 (1حکمت متعالیه ) 11 - 11 1 (0(: وجودشناسی )0حکمت متعالیه )  10

 (0حکمت متعالیه ) 01 - 01 1 (: معدفت شناسی1حکمت متعالیه )  19

 (1حکمت متعالیه ) 01 - 01 1 (: اداشناسی5حکمت متعالیه )  03

 (5حکمت متعالیه ) 01 - 01 1 (: نفس شناسی1حکمت متعالیه )  02

 (1حکمت متعالیه ) 01 - 01 1 (: معادشناسی7حکمت متعالیه )  01

 - 01 - 01 1 ( 2تاریخ فلسفه اسالمی )  00

 ( 2تاریخ فلسفه اسالمی ) 01 - 01 1 ( 1تاریخ فلسفه اسالمی )  01

 ( 1تاریخ فلسفه اسالمی ) 01 - 01 1 ( 0تاریخ فلسفه اسالمی )  05

 - 01 - 01 1 ( 2حکمت م اء )  01

 ( 2حکمت م اء ) 01 - 01 1 ( 1حکمت م اء )  07

 - 01 - 01 1 (2حکمت اشداق )  00

 (2حکمت اشداق ) 01 - 01 1 (1حکمت اشداق )  09

 - 01 - 01 1 (2کالم اسالمی )  13

 (2کالم اسالمی ) 01 - 01 1 ( 1کالم اسالمی )  12

 ( 1کالم اسالمی ) 01 - 01 1 ( 0کالم اسالمی )  11

 - 01 - 01 1 (2) میفدق کالمی اسال  10

 - 01 - 01 1 (1) فدق کالمی اسالمی  11

 - 01 - 01 1 (2مسائخ جدید کالمی )  15

 - 01 - 01 1 (1مسائخ جدید کالمی )  11

 کلیا  فلسفه 01 - 01 1 ( 2تاریخ فلسفه غدب )  17

 ( 2خ فلسفه غدب )تاری 01 - 01 1 ( 1تاریخ فلسفه غدب )  10



 ( 1تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 ( 0تاریخ فلسفه غدب )  19

 ( 0تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 (1تاریخ فلسفه غدب )  53

 (1تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 (5تاریخ فلسفه غدب )  52

 (0منطق ) 01 - 01 1 (2منطق جدید )  51

 - 01 - 01 1 (2عدفان اسالمی )  50

 (2عدفان اسالمی ) 01 - 01 1 (1) عدفان اسالمی  51

 (0)حکمت متعالیه  01 - 01 1 تفسید فلسفی قدآن  55

 - 01 - 01 1 حکمت عملی  51

 - 01 - 01 1 فلسفه ااالق   57

 - 01 - 01 1   (0)زبان تخصصی انگلیسی   50

 - 01 - 01 1 (1زبان تخصصی انگلیسی )  59

 - 01 - 01 1 (2)به زبان عدبی  کالمی-متون فلسفی  13

 - 01 - 01 1 (1)به زبان عدبی  کالمی-لسفیمتون ف  12

  6181  6181 81 کل جمع

 

  



 واحد( 66) *جدول دروس تخصصی انتخابی.  6

 کد

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 پیش نیاز ساعت

 جمع عملی نظری

 (0تاریخ فلسفه اسالمی ) 01 - 01 1 (1تاریخ فلسفه اسالمی )  11

 (5یخ فلسفه غدب )تار 01 - 01 1 (1تاریخ فلسفه غدب )  10

 (2منطق جدید ) 01 - 01 1 (1منطق جدید )  11

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 **(2هاش مضاف )آشنایی با فلسفه  15

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 (1هاش مضاف )آشنایی با فلسفه  11

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 فلسفه علم  17

 (5غدب ) تاریخ فلسفه 01 - 01 1 فلسفه ذهن  10

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 فلسفه زبان  19

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 فلسفه تاریخ  73

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 فلسفه هند  72

 (5تاریخ فلسفه غدب ) 01 - 01 1 فلسفه تط یقی  71

 (0منطق ) 01 - 01 1 تفکد انتقادش  70

 (1) تاریخ فلسفه غدب 01 - 01 1 معدفت شناسی  71

 (1مسائخ جدید کالمی ) 01 - 01 1 فلسفه دین  75

 - 01 - 01 1 فلسفه بداش کودک  71

 - 01 - 01 1 فلسفه علوم انسانی  77

  521 - 521 01 کل دروس در جدول جمع

  111 - 111 21 از این جدول کل دروس انتخابی جمع

  کند.می بداش دان جویان اقدام جدولواحد از این  21 ارائة انتخاب وبه  اهاش اودظدفیتآن است که هد گدوه بد اساس  انتخابیمعناش دروس  *

 1 فه هند را به صور  مستقخ )هد یکا فلسفه زبانا فلسفه تاریخ و فلسدروس فلسفه علما فلسفه ذهن یک از هد توانندهاش اود میها بد اساس ظدفیتگدوه **

  د.نماینارائه را  (1( و )2هاش مضاف )ای انا عناوین درسی فلسفهبدگزار کنند یا با ادغام آنداا به ج واحد کامخ(

 

 



 

 فصل سوم:

 دروس عمومی هایسرفصل

  



   (1) فارسی ادبیات

 Persian language and literature (1)                      عنوان درس به انگلیسی:

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 ری نوع واحد: نظ

 .پیش نیاز: ندارد

 آشنائی با ادبیات فارسی: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 ادبیات و رابطه آنها . تفاوت ماهوی زبان و 

 بیان هنری( عاطفه، تخیل، های آثار ادبی )پیام، احساس وؤلفهم 

 سبک های اصلی در شعر فارسی همراه ا نمونه ها وویژگی های هر سبک 

 ظات دستور تاریخی در متون مورد بحثدستور زبان فارسی با مالح 

 مبانی فکری شعر نو و ارتباط آن با جریان های جهانی و اجتماعی، مقایسه با شعر کالسیک 

 ساختار شعر نو ومقایسه آن با شعر کالسیک فرم و 

 نهاو پیاده کردن مطالب فوق الذکر در آهای شعر نو بررسی نمونه 

 عاصر اصل علیتثیر انقالب اسالمی درجریان شعر نو مأت 

 منابع: 

 .نشر دانشگاهی. گزیده متون ادب فارسی .(8211) .جلیل تجلیل، اسماعیل حاکمی

 .زوار . ناشر:ساله ادب فارسی(: بازگشت، بیداری 851از صبا تا نیما )تاریخ (. 8211آرین پور. ) ییحی

یر ام :تهران .ران )ترجمه و تدوین(از مشروطیت تا انقالب اسالمی ای (، ادبیات نوین ایران،8232یعقوب آژند، )

 .کبیر، چاپ نهم

 .انتشارات سخن .ادوار شعر فارسی از شروطیت تا سقوط سلطنت (.8211)محمد رضا شفیعی کدکنی، 

  .نشر مرکز :تهران .تاریخ تحلیلی شعر نو (.8211. )محمد شمس لنگرودی



 (1) فارسی دبیاتا

 Persion Language and Literoure (2)عنوان درس به انگلیسی:  

 8تعداد واحد: 

 83تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 (8)ادبیات فارسی  بان وز پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

 های مجود در نثر فارسیساختن دانشجویان با تاریخچه زبان فارسی و سبک آشنا 

 متون علمی در ساختن دانشجویان به تشخیص نثر درست وبه کارگیری آن قادر 

 نگارش فارسی باالبردن توان مهارتی دانشجویان در 

 سرفصل درس: 

 های تاریخی زبان فارسی )باستان، میانه، اسالمی(دوره 

 مصنوع( اسالمی )ساده و مرسل، مسجع، فنی و ةنثر دور های وجود درسبک 

 ی، دانشگاهی(ثر از ترجمه، علمأای، شکسته، سره، ادبی، متهای نثر معاصر )روزنامهسبک 

 هاپیشتازان، نمونه ها،های هریک از سبکویژگی 

 ها و قوت و ضعف آنهانقد سبک 

 نثر علمی دانشگاهی بطور مبسوط 

 های قلم و اغالط رایج در زبانگاهلغزش 

 ویرایش اصول نگارش و 

 منابع: 

 .ظفر ارات. انتشیین نگارشآبال قلم، چهل درس درقلمرو ادب پارسی و  بر .سیدابوالقاسم حسنی

 .81-81نشریه ندای صادق، شماره . سبک های موجود در نگارش فارسی (.8211.)اکرم جودی نعمتی



 غاز تا پایان قرنآفن نثر در ادب پارسی، تاریخ تطور و مختصات و نقد نثر پارسی از . (8213حسین خطیبی)

 .زوار .هفتم

 .العه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  )سمت(سازمان مط .انواع نثر فارسی .(8211) .منصور رستگار فسایی

نویسندگان پیشرو ایران، مروری بر قصه نویسی، رمان نویسی، نمایشنامه نویسی و نقد  .(8211). محمد علی سپانلو

  .نگاه، چاپ هفتم : نشرتهران .ادبی



 (1) عمومی نگلیسیا

 General English (1) عنوان درس به انگلیسی:  

  2 تعداد واحد:

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 ندارد  پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

- To improve  Speaking , Listening , Writing, Vocabulary and Reading kills in English 

as an Elementary student 

- To use simple phrases and sentences to describe where she lives and people she 

knows. 

- To ask and answer simple questions in area of immediate need or very familiar topics.   

 منابع: 

Main Reference: 

- Natural English Elementary Level 

Additional Reference: 

- Oxford Word Skills Basic Level 

- Natural English Reading &Writing Skills Elementary Level 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1) عمومی انگلیسی

 General English (2)   عنوان درس به انگلیسی:

  8تعداد واحد: 

 83تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

    ( 8ز: زبان انگلیسی )پیش نیا

 : اهداف کلی درس

- To improve  Speaking , Listening , Writing, Vocabulary and  Reading kills in English 

as an Elementary student 

- To interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase 

things at a slower rate of speech and to help her formulate what she is trying to say. 

- To ask and answer simple questions in area of immediate need or very familiar topics.   

- To use a series of phrases and sentences to describe in simple terms family and other 

people. 

 

Main Reference: 

- Natural English Elementary Level 

Additional Reference: 

- Oxford Word Skills Basic Level 

- Natural English Reading &Writing Skills Elementary Level 

 

 

  



 (1) بدنی تربیت

 Physical Education (1)     :  عنوان درس به انگلیسی

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 عملی -نوع واحد: نظری 

 .ندارد   پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

 اجتماعی زندگی فردی و نقش و اثر آن در هیم و اهداف تربیت بدنی وآشنایی با مفا 

 ماعی، ، اجتمنظور انجام وظایف فردیهفراگرفتن شیوه های حفظ و نگهداری سالمت وتناسب بدن ب

 شرعی

 منظور ایجاد تحرک و پویایی بیشتر درگذراندن ه فراگرفتن اصول حرکات بدنی )عملی و نظری( ب

 یی در طول زندگی .اوقات فراغت وخود آزما

 سرفصل درس: 

 شوند:ی با مفاهیم  زیر آشنا میورزش دانشجویان در ضمن مشارکت درفعالیت های حرکتی و

 اصول و فلسفه تربیت بدنی 

 اهداف تربیت بدنی دررابطه با جامعه و دانشگاه 

 -منابع:  

 

  



 (1) بدنی تربیت

 Physical  Education (2)  عنوان درس به انگلیسی:  

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 درس پایهنوع درس: 

  عملی-نظرینوع واحد: 

 .ندارد پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

 ایجاد فرصت مناسب ورزشی برای کسب تجارب فردی و اجتماعی 

 آشنایی و یادگیری فنون  و مقرارت یکی از ورزشهای پایه 

 گروهی یا انفرادی متداول در دانشگاه با توجه  هایمقررات یکی از ورزش آشنایی و یادگیری فنون و

 به امکانات موجود

 سرفصل درس: 

 شنا می شوند:آورزشی با مفاهیم  زیر  های حرکتی وفعالیت دانشجویان در ضمن مشارکت در

 رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش 

 موضوع ایمنی و بهداشت در محیط ورزش 

 هش وزن بدنرابطه ورزش با تغذیه و افزایش یا کا 

 عوامل تهدیدکننده قلب و عروق و رابطه آن با ورزش 

 چاقی و عوارض جسمی آن 

  ، آشنایی با فنون ومقررات ورزشی ؛ دومیدانی ، ژیمیناستیک، شنا، والیبال، هندبال، تنیس، روی میز

 بدمنتون، کوهنوردی، تنیس،اسکی، ورزشهای رزمی و... 

 -منابع: 

 

 



 

 فصل چهارم:

 دروس پایه هایسرفصل

  



  (1(: صرف )1) عرب ادبیات

 Arabic Morphology (1) عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد.

 : آشنائی با دانش صرف عربی )ساختار واژگان عربی و چگونگی ساخت و دگرگونی آنها(اهداف کلی درس

 صل درس: سرف

 . تعریف علم صرف و انواع کلمه8

 . فعل و صرف آن )ماضی، مضارع، امر(2

 . ثالثی مجرد و مزید، رباعی مجرد و مزید2

 . صحیح و معتل4

 . قواعد اعالل و صرف آنها 5

 . معلوم و مجهول3

 بع اصلی: امن

 (، محمدرضا طباطبائی، قم: انتشارات دارالعلم.8238صرف ساده، )

 (، مصطفی غالیینی، تهران: انتشارات ناصرخسرو. 8218، )العربیة جامع الدروس

 : تکمیلیمنابع 

 . 8214زاده، تهران: انتشارت حکمت، آموزش صرف عربی، عبدالهادی فقهی

 . 8212اصول الصرف، علی اکبر شهابی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 8218نتشارات کتاب طه، دستور زبان کاربردی عربی صرف، عبدالرسول کشفی، قم: ا

 . 8211دارالعلم، « ، رشید شرتونی، ویراسته حمید محمدی، قکالعربیةمبادی 

 . 8211الجدید فی الصرف و النحو، سیدابراهیم دیباجی، تهران: انتشارات سمت، 

 . 8212المهذّب فی علم التصریف، مهدی الفرطوسی، صالح هاشم طه شالش، قم: انتشاشرات العطار، 

  



  (1(: صرف )1) عرب بیاتاد

 Arabic Morphology (2) عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد.

 : آشنائی با دانش صرف عربی )ساختار واژگان عربی و چگونگی ساخت و دگرگونی آنها(اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 م و اقسام آن )جامد و مشتق( . اس8

 . احکام مفرد و مثنی و جمع و اقسام آن 2

 . معرفه و نکره2

 . اسم مذکر و مؤنث4

 . منصرف و غیرمنصرف5

 بع اصلی: امن 

 (، محمدرضا طباطبائی، قم: انتشارات دارالعلم.8238صرف ساده، )

 اصرخسرو. (، مصطفی غالیینی، تهران: انتشارات ن8218، )العربیةجامع الدروس 

 : تکمیلیمنابع 

 . 8214زاده، تهران: انتشارت حکمت، آموزش صرف عربی، عبدالهادی فقهی

 . 8212اصول الصرف، علی اکبر شهابی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 8218دستور زبان کاربردی عربی صرف، عبدالرسول کشفی، قم: انتشارات کتاب طه، 

 . 8211دارالعلم، « ، ویراسته حمید محمدی، قک، رشید شرتونیالعربیةمبادی 

 . 8211الجدید فی الصرف و النحو، سیدابراهیم دیباجی، تهران: انتشارات سمت، 

 . 8212المهذّب فی علم التصریف، مهدی الفرطوسی، صالح هاشم طه شالش، قم: انتشاشرات العطار، 

  



 (1(: نحو )3) عرب ادبیات

 Arabic Syntax (1) عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 (8پیش نیاز: ادبیات عرب، صرف )

: آشنائی با دانش نحو عربی )آشنائی با ترکیب واژگان و پیکرة جمله و ارکان آن در زبان عربی، اهداف کلی درس

 کسب توانایی درست خواندن و ساخت جمله درست(

 درس:  سرفصل

 . تعریف علم نحو و موضوع آن8

 . جمله فعلیه، جمله اسمیه، نواسخ و احکام آن 2

 . فعل مضارع مرفوع و منصوب2

 . انواع مفعول )مفعول به، مطلق، مفعول له، مفعول فیه، مفعول له(4

 منابع اصلی: 

 (، محمدرضا طباطبائی، قم: انتشارات دارالعلم.8238صرف ساده، )

 (، مصطفی غالیینی، تهران: انتشارات ناصرخسرو. 8218، )عربیةالجامع الدروس 

 : تکمیلیمنابع 

 . 8214زاده، تهران: انتشارت حکمت، آموزش صرف عربی، عبدالهادی فقهی

 . 8212اصول الصرف، علی اکبر شهابی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 8218ارات کتاب طه، دستور زبان کاربردی عربی صرف، عبدالرسول کشفی، قم: انتش

 . 8211دارالعلم، « ، رشید شرتونی، ویراسته حمید محمدی، قکالعربیةمبادی 

 . 8211الجدید فی الصرف و النحو، سیدابراهیم دیباجی، تهران: انتشارات سمت، 

 .8212المهذّب فی علم التصریف، مهدی الفرطوسی، صالح هاشم طه شالش، قم: انتشاشرات العطار، 

 .2111الب فی قواعد النحو، ابراهیم شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیة، مرجع الط

  



 (1(: نحو )0) عرب ادبیات

 Arabic Syntax (2) عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 (8پیش نیاز: ادبیات عرب، صرف )

ا دانش نحو عربی )آشنائی با ترکیب واژگان و پیکرة جمله و ارکان آن در زبان عربی، : آشنائی باهداف کلی درس

 کسب توانایی درست خواندن و ساخت جمله درست(

 سرفصل درس: 

 حال و تمییز  .8

 استثنا و منادا .2

 تحذیر و اغرا .2

 توابع )نعت، تأکید و ...( .4

 حروف جر و اضافه .5

 

 منابع اصلی: 

 اطبائی، قم: انتشارات دارالعلم.(، محمدرضا طب8238صرف ساده، )

 (، مصطفی غالیینی، تهران: انتشارات ناصرخسرو. 8218، )العربیةجامع الدروس 

 : تکمیلیمنابع 

 . 8214زاده، تهران: انتشارت حکمت، آموزش صرف عربی، عبدالهادی فقهی

 . 8212اصول الصرف، علی اکبر شهابی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 8218ان کاربردی عربی صرف، عبدالرسول کشفی، قم: انتشارات کتاب طه، دستور زب

 . 8211دارالعلم، « ، رشید شرتونی، ویراسته حمید محمدی، قکالعربیةمبادی 

 . 8211الجدید فی الصرف و النحو، سیدابراهیم دیباجی، تهران: انتشارات سمت، 

 .8212طه شالش، قم: انتشاشرات العطار، المهذّب فی علم التصریف، مهدی الفرطوسی، صالح هاشم 

 تا.و النشر، قاهره، بی للترجمةالنحو العصری، سلیمان فیاض، مرکز األهرام 

  



 (:  الفاظ، تعریف، قضایا1) منطق

  The Logic of Terms, Definitions, Propositions  عنوان درس به انگلیسی:

 4تعداد واحد: 

 34تعداد ساعت: 

 ه نوع درس: درس پای

 نوع واحد: نظری 

 ندارد  پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

 آشنایی با اصول و قواعد درست اندیشیدن و دقیق سخن گفتن 

 مصداق وکاربرد آن در مباحث فلسفی مفهوم و، معنا شناخت دقیق نسبت میان لفظ و 

 انواع تعریف و شرایط منطقی آنها آشنایی با 

 انهروابط بین آ آشنایی با انواع قضایا و 

 ایجاد رغبت به بکار گیری مهارتهای منطقی در مسائل فلسفی وکالمی 

 منطقی تشخیص سریع سخن درست و 

 ها درحوزه الفاظ، تعریف، تقسیم و قضایاتوانایی بر نقد اندیشه 

 سرفصل درس: 

 مدخل

 نیاز به منطق 

 چیستی علم منطق 

 علم و اقسام آن 

 تصور و تصدیق و اقسام آنها 

 علم ضروری و نظری 

 ر و اقسام آنفک 

 مبحث الفاظ

 نیار به مباحث الفاظ 

 داللت و اقسام آن 

 اقسام الفاظ 

 مباحث کلی 

 کلی وجزئی 



 اقسام کلی 

 نسب اربع 

 کلیات خمس 

  ذاتی و عرضی 

 اقسام حمل 

 تقسیمات عرضی 

 اقسام کلی: منطقی، طبیعی، عقلی 

 تعریف 

 مطالب و انواع آن 

 فروع مطالب 

 تعریف و اقسام آن 

 شرایط تعریف 

 یم و اصول آنتقس 

 انواع تقسیم 

 تعریف به قسمت 

 قضایا

 قضیه و اقسام ان 

 اقسام قضیه حملیه 

 اقسام قضیه شرطیه 

 احکام قضایا

 تقابل و اقسام آن 

 عکس مستوی و شرایط آن 

 عکس نقیض و اقسام آن 

 قاعده عکس نقیض 

 نقیض و اقسام آن 

 

 منبع اصلی:

 . ناشر: مرکز مدیریت حوزة علمیه قم. و تعلیق علیرضا رنجبر. تصحیح مظفر ، محمدرضامنطقال

 (. محمدرضا مظفر. ترجمة مجید حمیدزاده و انشاء اهلل رحمتی. انتشارات حکمت. 8214منطق. )

 (. محمدرضا مظفر. ترجمة علی شیروانی. انتشارات دارالعلم، چاپ بیست و چهارم. 8214منطق. )



 :تکمیلینابع م

الدین محمد رازی، ، شرح نصیرالدین طوسی، شرح الشرح قطب2ت، ج االشارات و التنبیها (.8412ن سینا. )اب

 .دفتر نشر کتاب، چاپ دوم

 مالهادی  سبزواری، )حکیم(، شرح منظومه )منطق(.

 حسن بن یوسف حلی )عالمه(، جوهرالنضید.

 (، اساس االقتباس، فردوس.8211نصیرالدین طوسی، )

 تشارات دانشگاه پیام نور.، تهران، ان8(، منطق 8212احد فرامرز قراملکی، )

(، منطق کاربردی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی انشگاهها 8211علی اصغر خندان، )

 )سمت(، قم، موسسة فرهنگی طه. 

 

  



 (: موجهات، استدالل1منطق )

 Logic (2): Modal Logic, Argumentعنوان درس به انگلیسی:     

 4تعداد واحد: 

 34عت: تعداد سا

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 (8منطق ) پیش نیاز:

 اهداف کلی درس: 

 آشنایی با منطق موجهات 

 آشنایی با انواع استدالل مباشر 

 های استداللی از نظر صورتآشنایی با انواع شیوه 

 آشنایی کامل با انواع قیاس و شرایط انتاج آنها 

 مسائل فلسفی وکالمی ی دربکارگیری مهارتهای منطق ایجاد رغبت بر 

 مبنای شکل اول توانمندی براثبات ضرورت مختلف اشکال قیاس اقترانی بر 

 استفاده از قیاس صحیح  ومنتج برای اثبات قضایای مطلوب 

 تشخیص اشکاالت و خطاهای صوری هر قیاس 

 سرفصل درس: 

 منطق موجهات

 ماده قضیه 

 مواد ثالث 

 جهت قضیه 

  انواع موجهات بسیطه 

  موجهات مرکبهانواع 

 اقسام قضایای ممکنه 

 اقسام قضایای ضروریه 

 تناقض موجهات 

 عکس، عکس مستوی و عکس نقیض در موجهات 

 اعتبار جهت و نقیض و عکس در قضایای شرطی 

 مباحث استدالل



 انواع استدالل 

 اقسام حجت 

 اقسام آن قیاس و 

 قیاس اقترانی و اشکال چهارگانه آن 

 قواعد عامه قیاس اقترانی 

 انتاج اشکال چهارگانه قیاس اقترانی شرایط 

 ،افتراض، رد راههای مختلف اثبات قیاس اقترانی: خلف. 

 نشرطی و اقسام آ قیاس اقترانی  

 قیاس استثنائی 

 قیاس مضمر 

 قیاس مرکب و اقسام آ« 

 استقراء و اقسام آن 

  حجیت استقراء 

 تمثیل و ارکان آن 

 حجیت تمثیل 

 : اصلی منبع

 صحیح و تعلیق علیرضا رنجبر. ناشر: مرکز مدیریت حوزة علمیه قم. المنطق، محمدرضا مظفر. ت

 (. محمدرضا مظفر. ترجمة مجید حمیدزاده و انشاء اهلل رحمتی. انتشارات حکمت. 8214منطق. )

 (. محمدرضا مظفر. ترجمة علی شیروانی. انتشارات دارالعلم، چاپ بیست و چهارم. 8214منطق. )

 :تکمیلیمنابع 

، شرح نصیرالدین طوسی،شرح الشرح قطب الدین ممد رازی، دفتر نشر 2(، االشارات والتنبیهات، ج 8412)سینا، ابن

 کتاب، چاپ دوم. 

 مالهادی سبزواری، شرح منظومه )منطق(.

 حسن بن یوسف حلی )عالمه(، جوهرالنضید.

 فردوس. (. اساس االقتباس.8211. )نصیرالدین طوسی

 ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.2ق(، منط8212احد فرامرز قراملکی، )

(، منطق کاربردی، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت( ، 8211علی اصغر خندان، )

  قم ، موسسه فرهنگی طه.



 (: صناعات خمس3منطق )

 Logic (3): Five Techniques    عنوان درس به انگلیسی:

 2تعداد واحد: 

 22عت: تعداد سا

 نوع درس: درس پایه 

 نوع واحد: نظری 

 (2منطق )  پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

 آشنایی با صناعات خمس: برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه -

 هابررسی اندیشه آشنایی با روش های مختلف نقد و -

 ورزی و سخن گفتنعالقمندی به استفاده از برهان و جدل دراندیشه -

 ن و به غلط انداختن دیگراناحتراز به غلط افتاد -

 توانایی بکارگیری انواع قیاس و جدال منطقی و پرهیز از انواع مغالطات دراندیشه ورزی و سخن گفتن -

 پرهیز از استفاده از انواع مغالطه دراندیشه و کالم خود و تشخیص انواع مغالطات درکالم و سخن دیگران -

 باحث مختلف فلسفی و کالمیگیری از آن درمکسب مهارت تفکر انتقادی و بهره -

 سرفصل درس: 

 صناعات خمس. 1

 و اقسام آن مبادی قیاس 

 یقینیات و اقسام آن 

 اقسام قیاس از نظر ماده 

 فایده مبحث صناعات خمس 

 صناعت برهان. 1

 حقیقت برهان 

 برهان انی و لمی و اقسام هر یک 

 مقدمات برهانی طشرای 

 ولی درکتاب برهانمعنی ذاتی و ا 

 صناعت جدل. 3

 تعریف جدل و مبادی و مقدمات آن 

 مسائل و مطالب جدل 



 آداب مناظره 

 صناعت خطابه. 0

 خطابه و فایده آن 

 اجزاء خطابه 

 انواع خطابه 

 صناعت شعر. 5

  شعر و فایده آنتعریف 

 ت مغالطه. صناع6

 معنی مغالطه و غرض آن 

 فایده صناعت مغالطه و موضوع آن 

 مغالطات لفظی واقسام آن 

 اقسام آن مغالطات معنوی و 

 

 : اصلی منبع

 المنطق، محمدرضا مظفر. تصحیح و تعلیق علیرضا رنجبر. ناشر: مرکز مدیریت حوزة علمیه قم. 

 (. محمدرضا مظفر. ترجمة مجید حمیدزاده و انشاء اهلل رحمتی. انتشارات حکمت. 8214منطق. )

 چاپ بیست و چهارم.  (. محمدرضا مظفر. ترجمة علی شیروانی. انتشارات دارالعلم،8214منطق. )

 :تکمیلیمنابع 

، شرح نصیرالدین طوسی،شرح الشرح قطب الدین ممد رازی، دفتر نشر 2(، االشارات والتنبیهات، ج 8412)سینا، ابن

 کتاب، چاپ دوم. 

 مالهادی سبزواری، شرح منظومه )منطق(.

 حسن بن یوسف حلی )عالمه(، جوهرالنضید.

 فردوس. قتباس.(. اساس اال8211. )نصیرالدین طوسی

 ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.2(، منطق8212احد فرامرز قراملکی، )

(، منطق کاربردی، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت( ، 8211علی اصغر خندان، )

  .قم ، موسسه فرهنگی طه

  



   (1) انگلیسی تخصصی زبان

      Philosophical Texts in English (1) عنوان درس به انگلیسی:

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2زبان عمومی )  پیش نیاز:

 : هدف درس

لسفه اسالمی و ف و آشنایی با متون فلسفی تخصصی به زبان انگلیسی، آشنایی با اصطالحات کلیدی فلسفه غرب

  ها.آنها، آمادگی برای استفاده از متون انگلیسی در پژوهشانگلیسی فارسی و های معادل

 سرفصل درس: 

Western Philosophy (1) 

1. Socrates  

    Greek Philosophy  

2. Plato  

     Dialogue as a Philosophical Form 

3.  Aristotle 

     Hellenistic and Roman Philosophy  

4. Augustine  

     Early Medieval Christian Philosophy  

5. Anselm of Canterbury  

     The Ontological Argument  

Main Reference: 

Narges Nazarnejad. English for the Students of Islamic Philosophy and Theology. SAMT 

Publication, 1399.   

Additional References: 

Sayyed Hossein Nasr, Oliver Leaman (ed.), (1375), History of Islamic Philosophy. Tehran, 

Aeayeh Cultural Ins. 

Edward Craig (General editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy , (1998), New York 

and England, Routledge 

Paul Edwards ( Editor in chief), (1972), Encyclopedia of Philosophy , New York,  

London , Macmillan Publishing Co., Jnc & The Free Press, Collier Macmillan Publishers. 

Metaphysics (Aristotle), Translated by W.D. Ross 

Plato on the Trial and Death of Socrates: Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo Paperback. 
Lane Cooper (Translator).  Cornell University Press; Reprint edition. 

  



   (1) انگلیسی تخصصی زبان

   Philosophical Texts in English (2)عنوان درس به انگلیسی:  

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 الزامیتخصصی نوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 (2زبان عمومی ) پیش نیاز:

 : اهداف کلی درس

و لسفه اسالمی ف و فلسفی تخصصی به زبان انگلیسی، آشنایی با اصطالحات کلیدی فلسفه غربآشنایی با متون 

  ها.آمادگی برای استفاده از متون انگلیسی در پژوهش آنها،انگلیسی  و فارسیهای معادل

 سرفصل درس: 

Western Philosophy (2) 

1.  Thomas Aquinas  

     The Five Ways  

2. Rene Descartes  

    Cartesianism  

3. John Locke  

    Rationalism vs. Empiricism  

4. Hume 

5. Immanuel Kant  

    Epistemology  

Main Reference: 

Narges Nazarnejad. English for the Students of Islamic Philosophy and Theology. Samt 

Publication, 1399.   

Additional References: 

Edward Craig(General editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy , (1998), New 

York and England, Routledge. 

Paul Edwards (Editor in chief), (1972), Encyclopedia of philosophy , New York,  

London , Macmillan Publishing Co., Jnc & The Free Press , Collier.  

M. Jahangiri ,(2009/1388), A Selection of Philosophical Works , Tehran, The Center for 

Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT). 

  



  اسالم صدر تحلیلی تاریخ

 Analytical History of Islamعنوان درس به انگلیسی:  

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد.

 : اهداف کلی درس

 آشنایی با تاریخ صدر اسالم از ظهور اسالم در جزیرة العرب 

 سرفصل درس: 

 های ساکن آنعربعی قبل از والدت رسول خدا )ص( و سیاسی و اجتما عیت جزیرة العرب از نظر جغرافیای. وض8

 و اجداد او . نسبت رسول خدا )ص( 2

 . زندگی آن حضرت در دوران جوانی تا ازدواج با خدیجه2

 . بعثت رسول خدا و دعوت پنهانی تا آغاز دعوت علنی4

 . اولین مردان و زنان مسلمان و داستان والدت حضرت فاطمه )س( 5

 . هجرت مسلمانان به حبشه و محاصرة شعب ابیطالب 3

 . وفات ابوطالب و خدیجه 1

 ق القمر و بحثی در باب معجزه . معراج و ش1

 . هجرت رسول خدا به قبا و یثرب 1

 . حوادث سال دوم، سوم و چهارم هجرت )جنگ بدر، احد، خندق، ...(81

 . عزوة بنی قریضه و بنی المصطلق و صلح حدیبیه88

 . جنگ خیبر، موته، فتح مکه و جنگ حنین 82

 نی ساعده. واقعة غدیر خم، وفات پیامبر و ماجرای سقیفة ب82

 . خالفت ابوبکر، عمر و عثمان 84

 های جمل، صفین و نهروان. خالفت امیرالمؤمنین )ع( و جنگ85

 . شهادت امیرالمؤمنین و خالفت امام حسن)ع( و صلح با معاویه 83

 . تحلیل قیام امام حسین)ع( و شهادت ایشان81

 



 منابع: 

گانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم )ع(. (. سیرة پیشوایان: نگرشی بر زند8211مهدی پیشوایی. )

 ناشر: مؤسسة امام صادق )ع(. 

 . ناشر: انصاریان. (. حیات فکری و سیاسی امامان8211رسول جعفریان. )

 (. تاریخ امامان شعه. دفتر نشر معارف. 8213حمید احمدی. )

 (. تشع و امامان. دفتر نشر معارف. 8213محمد نصیری. )

 (. تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان. مرکز نشر دانشگاهی. 8213. )جعفر شهیدی

 (. فروغ والیت، تاریخ تحلیلی زندگی امیر مؤمنان علی )ع(. مؤسسه امام صادق )ع(. 8211جعفر سبحانی. )

 

 

  



 بزرگ ادیان با آشنایی

  History of Great Religionsعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22ساعت:  تعداد

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد.

 غیرابراهیمی: آشنائی با ادیان بزرگ ابراهیمی و اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 بندی ادیان، تفاوت دین و مذهب.. کلیات: تعریف دین، دسته8

 . ادیان ابتدایی 2

 نا، آنیمیسم، فیشیسم، اساطیر. های ابتدایی: توتم، تابو، ما. دین نزد انسان2-8

 . ادیان ملل گذشته: مصر، بابل، یونان و روم.2-2

 یسم، جنیسم، بودیسم، آیین سیک. وئ. ادیان هند: هند2-2

 و ژاپن: کنفوسیانیسم، تائوئیسم، شینتو.  . ادیان چین2-4

 . ادیان ایران باستان: آیین مغان، مهرپرستی، دین زرتشت، مانویت، مزدک. 2-5

 ادیان ابراهیمی  .2

 . یهودیت2-8

 . مسیحیت 2-2

 

 منابع:

 آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی، انتشارات سمت. 

 ادیان زنده جهان، رابرت ارنست هیوم، ترجمه عبدالکریم گواهی، نشر علم و دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 

 ن کتاب قم. راهنمای ادیان زنده، جان راسل هینلز، ترجمه عبدالرحیم گواهی، بوستا

 های دینی، میرچا الیاده، جلد اول تا سوم، ترجمه مانی صالحی و بهزاد سالکی، نشر پارسه. تاریخ اندیشه



 مقارنة الدیان، احمد شبلی، جلد اول و دوم، مکتبة النهضة المصریة القاهرة.

 ادیان و مکتبهای فلسفی هند، داریوش شایگان، ترجمه محمد جواد گوهری، نشر روزنه. 

 تاریخ جامع ادیان، جان بایر ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات علمی و فرهنگی. 

سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسالم، کارت ارمسترانگ، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی و  4111تاریخ خداباوری، 

 بهزاد سالکی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 

  



 رآنق علوم کلیات با آشنایی

 Quranic Studiesعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ندارد.پیش نیاز: 

 آوری و تدوین قرآن.آشنائی با کلیات علوم قرآنی، تاریخ کتابت، جمع: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 کیفیت نزول قرآن )انزال و تنزیل(

 قرآن و کاتبان وحی کتابت 

 جمع آوری قرآن 

  ها و آیات(تدوین قرآن )ترتیب سوره

 نسخ خطی قرآن و اختالف آنها 

 های قرآن قرائت

 اعجاز قرآن اسباب نزول 

 ...شناسی: ناسخ ومنسوخ، محکم و متشابه، تفسیر و تأویل، اصطالح

 منابع:

 می.پژوهشی در قرآن، سیدمحمدباقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسال

 آموزش علوم قرآنی، محمد هادی معرفت، اتشارات تمهید. 

 القرآن عن التحریف، محمدهادی معرفت، انتشارات تمهید.  صیانة

 المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، قم:  نشر اسالمی. 

 البیان فی تفسیر القرآن، سیدابوالقاسم خوئی، مؤسسة احیاء آثار االمام الخوئی. 

 اهلل جاللیان، تهران: اسوه.تاریخ تفسیر قرآن کریم، محمدرضا آشتیانی و حبیب

 . القرآنیةاالتقان فی علوم القرآن، جالل الدین سیوطی، مرکز الدراسات 

  



  قرآن فلسفی تفسیر

 Philosophical Exegesis of Quranعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 صصی الزامینوع درس: تخ

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد. 

 : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  معنای تفسیر و تأویل، علم تفسیر . کلیات:8

 ها و مکاتب تفسیری قرآن . آشنائی با اقسام روش2

 . روش تفسیری قرآن به قرآن 2

 . تفاسیر فلسفی فیلسوفان اسالمی از سور و آیات قرآن4

 سینافی ابن. تفاسیر فلس4-8

 . تفاسیر فلسفی مالصدرا4-2

 . تفاسیر فلسفی سهروردی4-2

 . تفاسیر دیگر فیلسوفان اسالمی.4-2

 منابع: 

 تفسیر و مفسران، محمد هادی معرفت، انتشارات تمهید. 

 المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین طباطبائی، نشر اسالمی. 

 وه.اس یب اهلل جاللیانتاریخ تفسیر قرآن کریم، محمدرضا اشتیانی و جب

 پژوهشی در قرآن، سیدمحمدباقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 دار احیاء التراث العربی. « التفسیر الکبیر، فخر رازی، بیروت

 جامع البیان عن تأویل القرآن، محمدبن جریر طبری، 

  ی. حیاء التراث العربمجمع البیان فی تفسیر القران، شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، بیروت: دار ا



  تحقیق روش

 Reseach Metodologyعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: درس پایه

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد.

 نویسی: آشنائی با روش تحقیق در فلسفه، نوشتن تحقیق درسی و مقالهاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 یف تحقیق علمی، فلسفه تحقیق علمی. کلیات: تعر8

 . معیارهای انتخاب موضوع درست برای تحقیق 2

 . منبع شناسی2

 . روش مطالعه و فیش برداری4

 روش نگارش . 5

 دهی های مختلف ارجاع. روش3

 گیری، فهرست منابع(نویسی )چکیده، مقدمه، بنده اصلی، نتیجه. روش مقاله1

 . اخالق پژوهش1

 ت علمی و اشکال مختلف آن. چیستی سرق1-8

 . راههای جلوگیری از سرقت علمی 1-2

 منابع: 

 نیا، انتشارات سمت. ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، محمدرضا حافظمقدمه

 های تحقیق در علوم انسانی، سیاوش خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب. روش

  



 

 : پنجمفصل 

 دروس تخصصی الزامی هایسرفصل
 

  



   (3) انگلیسی تخصصی زبان

   Philosophical Texts in English (3)عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

  (2)پیش نیاز: زبان عمومی 

دی فلسفه اسالمی کلیآشنایی با متون فلسفی تخصصی به زبان انگلیسی، آشنایی با اصطالحات : اهداف کلی درس

  آنها، آمادگی برای استفاده از متون انگلیسی در پژوهش.نگلیسی اهای و معادل

 سرفصل درس: 

Islamic Philosophy  

1. The Meaning and Concept of Philosophy in Islam 

      The Quran and Hadith as Source and Inspiration of Islamic Philosophy  

2. Al-Kindi 

    Mathematics and natural sciences in al-Kindi’s works  

3. Al-Farabi 

     Al-Farabi’s Political Philosophy  

4. Ibn Sina 

     The Soul  

5. Suhrawardi 

       Illumination Philosophy  

6.  Mulla Sadra  

      The Four Journeys  

Main Reference: 

Narges Nazarnejad. English for the Students of Islamic Philosophy and Theology. SAMT 

Publication, 1399.  

 .8211اسالمی، نرگس نظرنژاد، انتشارات سمت،  کالم و فلسفه رشته دانشجویان برای انگلیسی 

Additional References: 

Sayyed Hossein Nasr, Oliver Leaman (ed.), (1375), History of Islamic Philosophy, Tehran, 

Aeayeh Cultural Ins. 

Edward Craig (General editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy, (1998), New York 

and England , Routledge 

Paul Edwards (Editor in chief), (1972), Encyclopedia of Philosophy, New York,  

London, Macmillan Publishing Co., Jnc & The Free Press, Collier Macmillan Publishers. 

  



  (0) انگلیسی تخصصی زبان

 Philosophical Texts in English   (4)عنوان درس به انگلیسی:

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 .2زبان عمومی پیش نیاز: 

اسالمی  المحات کلیدی کتخصصی به زبان انگلیسی، آشنایی با اصطال کالمیآشنایی با متون : اهداف کلی درس

    های کالمی.آنها، آمادگی برای استفاده از متون انگلیسی در پژوهشهای انگلیسی دلو معا

 سرفصل درس: 

Islamic Theology (Kalam) 

1. Ilm al-Kalam  

        Early Kalam 

2.  Mutazila  

       The Doctrine of al-Tawhid  

3. Ashariyya  

      Al-Ghazali  

4. Shiism  

      The Origins of Shiism  

5. Islamic Beliefs from the Shiite point of view  

      The Spiritual Message of Shiism  

6. Divine Wisdom and Justice  

      Predestination 

Main Reference: 

Narges Nazarnejad. English for the Students of Islamic Philosophy and Theology. Samt 

Publication, 1399.  

 .8211اسالمی، نرگس نظرنژاد، انتشارات سمت،  کالم و فلسفه رشته دانشجویان برای انگلیسی 

Additional References: 

Sayyed Hossein Nasr, Oliver Leaman (ed.), (1375), History of Islamic Philosophy, Tehran, 

Aeayeh Cultural Ins. 

Edward Craig (General editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy, (1998), New York 

and England, Routledge 

Paul Edwards (Editor in chief), (1972), Encyclopedia of philosophy, New York,  

London, Macmillan Publishing Co., Jnc & The Free Press.  



 (1) عربی زبان به کالمی-فلسفی متون

 Philosophical and Theological Texts in Arabic Language (1)یسی: عنوان درس به انگل

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: 

ان و های عربی فیلسوفکالمی به زبان عربی، خوانش کتاب-آشنایی به متون فلسفی: اهداف کلی درس

 متکلمان اسالمی.

 سرفصل درس:

الوجود، التشکیک فی الوجود، الوجود الذهنی،  اصالة، الماهیّة)الوجود و نصوص عن االلهیات بالمعنی االعمّ  -8

عل، و الف القوّة، الجوهر و العرض، التقدّم و التأخّر، الواحد و الکثیر، الماهیةالوجوب و االمکان، بیان اقسام 

 و المعلول و...(  العلّةو السکون،  الحرکة

 صوص عن االلهیات بالمعنی االخصّ )اثبات الواجب، وحدته، اسمائه، صفاته، قدرته، علمه و...(ن -2

، ناانیةاالنصوص عن علم النفس و المعاد )البدن و احکامه، النفس و اثباتها، جوهریّتها، اقسامها، قوی النفس  -2

 الموت، المعاد و احکامه و...( حقیقةبقاء النفس، 

 فی الفلسفة و الکالم الشعریّةصوص من الن مختاراتٌ -4

 منابع اصلی: 

 (. الشفا )االلهیات(، انتشارات ناصرخسرو، تهران.8232سینا، حسین بن عبداهلل، )ابن

دین ال، تصحیح سیدجاللةالالوکیفی المناهج  ةالربوبیالشواهد (. 8231الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، )

 ، مشهد.آشتیانی، المرکز الجامعی للنشر

 ، نشر ناب، تهران.منظومهالشرح ق(. 8481حاج مالهادی، ) سبزواری،

 منابع تکمیلی:

 (. االشارات و التنبیهات، نشر البالغه، قم.8215سینا، حسین بن عبداهلل، )ابن



 قم. اهلل المرعشی، آیةق(. الشفا )الطبیعیات(، تصحیح ابراهیم مدکور، مکتبه 8414سینا، حسین بن عبداهلل، )ابن

(. مجموعه مصنفات شیخ اشراق، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 8212الدین یحیی، )سهروردی، شهاب

 تهران.

 تهران. (. اسرارالحکم، انتشارات مولی،8238) حاج مالهادی سبزواری،

و جعفر  تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی تصحیح، معادالمبدأ و (. ال8218الشیرازی، ) صدرالدین محمد بن ابراهیم

 شانظری، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تهران.

 انصاریان، قم.، االمامیةعقائد (. 8211)مظفر، محمدرضا، 

 . ناشران: کلمات عربیة للترجمة و النشر، دار آفاق للنشر قاهره. الفلافة الحدیثةیوسف کرم. تاریخ 

  لقاهرة.الهیئة العامة لشئون المطابع االمیریة. اق(. 8412المعجم الفلسفی )

 ، دمشق: دارالفکر. المعاصرةو الفلسفات  التوحیدیةم(. المذاهب  2111محمد سعید رمضان البوطی. )

 (. مختارات من النصوص الفلسفیة باللغة العربیة الحدیثة. دانشگاه زنجان. 8211سحر کاوندی، محسن جاهد. )

  و النشر. بیروت: ذوی القربی. للدراسات الموسوعة الفلافیة. المؤساة العربیةعبدالرحمن بدوی، 



 (1) عربی زبان به کالمی-فلسفی متون

 Philosophical and Theological Texts in Arabic Language (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

  4پیش نیاز: ادبیات عرب 

 تاریخ و ربغ فلسفه تاریخ خوانش عربی، زبان به کالمی - فلسفی جدید متون با ییآشنا: اهداف کلی درس

 .عرب معاصر نویسندگان آثار خالل از اسالمی فلسفه

 سرفصل درس: 

)طالیس، انکسمندریس، انکسمانس، بارمنیدس،  الیونانیة القدیمةنصوص عن تاریخ الفلسفة فی العصور  -8

 وطالیس، افلوطین و...(هیرقلیطس، سقراط، افالطون، ارسط

 )تیرتولیان، بوتیوس، اوغسطین، انسیلم، توماس االکوینی و...( الفلافة المایحیةنصوص عن تاریخ  -2

، دیکارت، مدیفید هیو، الیبنتز، هوبز، مالبرانش، سبینوزا) الحدیثةفی العصور  الفلافةنصوص عن تاریخ  -2

 .(مارتن هایدجر و..، جون لوکامانویل کانت، 

)فی المشرق: الکندی، الفارابی، ابن سینا، الغزالی، نصیرالدین الطوسی،  االسالمیة الفلافةنصوص عن تاریخ  -4

 ابن خلدون و...( ،، ابن طفیل، ابن رشد االندلسیباجةالسهروردی و... فی المغرب: ابن 

 منابع اصلی:

 ، دارالجیل، بیروت. لطبعة الثالثةالفلافة العربیة، ام(. تاریخ 8112حنا الفاخوری و خلیل الجر، )

 ، دارالکتب العالمی، بیروت. الفلافة العربیة، الطبعة الثالثةق(. تاریخ 8485صلیبا، جمیل، )

 منذ القرن الثامن حتی زماننا هذا، دارالمشرق، بیروت. الفلافة االسالمیةم(. تاریخ 8113ماجد فخری، )

 منابع تکمیلی:

 . ناشران: کلمات عربیة للترجمة و النشر، دار آفاق للنشر قاهره. دیثةالفلافة الحیوسف کرم. تاریخ 

  الهیئة العامة لشئون المطابع االمیریة. القاهرة.ق(. 8412المعجم الفلسفی )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83


 ، دمشق: دارالفکر. المعاصرةو الفلسفات  التوحیدیةم(. المذاهب  2111محمد سعید رمضان البوطی. )

 . . دانشگاه زنجانالفلافیة باللغة العربیة الحدیثة(. مختارات من النصوص 8211سحر کاوندی، محسن جاهد. )

 للدراسات و النشر. بیروت: ذوی القربی. الموسوعة الفلافیة. المؤساة العربیةعبدالرحمن بدوی، 

  



 فلسفه  کلیات 

  General Questions in Philosophyعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22داد ساعت: تع

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: ندارد.

 : آشنایی با کلیات فلسفه و فلسفه اسالمی، تعریف، موضوع، مسائل و روش آن. اهداف کلی درس

 اهداف رفتاری: توانایی فهم چیستی دانش فلسفه، روش و اهداف آن.

 سرفصل درس: 

 سفه . چیستی فل8

 جایگاه فلسفه در طبقه بندی علوم . 8-8

 موضوع فلسفه و تعریف آن . 8-2

 . مبادی فلسفه8-2

 . مسائل فلسفه 8-4

 فلسفه  تحقیق در . روش8-5

 .  ارتباط فلسفه با علوم دیگر8-3

  فلسفه اسالمی مکاتب.  چیستی فلسفه اسالمی و 2

 اسالمی مشاء . فلسفه2-8

 . فلسفه اشراق2-2

 شناسی مالصدرات متعالیه و روشحکم .2-2

 . بررسی برخی از اصول و قواعد فلسفی2

 های مضاف. نگاه کلی به چیستی و مسائل فلسفه4

 منبع اصلی: 

 . خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه: عبودیت، ناشر (، عبدالرسول8211اسالمی، ) فلسفه بر درآمدی



 : تکمیلی منابع

 الملل.، انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بینمصباح یزدی، محمدتقی (8218) آموزش فلسفه

 (، عبدالکریم سروش، تهران: صراط. 8211علم چیست؟ فلسفه چیست؟  )

الدین مجتبوی، (، ریچارد هنری پاپکین، اوروم استدول، ترجمه سید جالل8211کلیات فلسفه: فلسفه چیست؟ )

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

 (، محمدحسین طباطبائی، تهران: چاپ صدرا. 8211و روش رئالیسم ) اصول فلسفه

  



 (1) : وجودشناسی(1) حکمت متعالیه

  Transcendent wisdom (1): Ontology (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  4تعداد واحد: 

 34تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 فلسفه  کلیات پیش نیاز:

 . حکمت متعالیه مسائل وجودشناسی در: آشنایی با اف کلی درساهد

 سرفصل درس: 

  احکام کلی وجود. 8

 اشتراک معنوی وجود. 8-8

 اصالت وجود . 8-2

 . تشکیک وجود8-2

 . احکام عدم8-4

 اقسام وجود.  2

 . وجود مستقل و رابط2-8

 ه، لنفسه و لغیرهسنفانقسام جود به فی. 2-2

 ارجیوجود ذهنی و خ. 2-2

 مواد قضایا .2

  . وجوب، امکان و امتناع2-8 

 . اقسام مواد ثالث 2-2

 . ماهیت واجب الوجود از جهت وجوب2-2

 . حاجت ممکن به علت4-2

 . احکام ممتنع بالذات5-4

  های اول تا هفتم: فصل. ماهیت و احکام آن4

 . ماهیت من حیث هی4-8



 . اعتبارات ماهیت4-2

 . کلی و جزئی 4-2

 اتی و عرضی . ذ4-4

 . اقسام ذاتی: جنس، فصل و نوع4-5

 : منبع اصلی

، مرحلة اول تا پنجم از ، مؤسسة نشر اسالمی. محدودة درس:طباطبائی (، محمدحسین8483)نهایة الحکمة، 

 . 13-2صفحات 

 .المیمؤسسة نشر اسالسبزواری.  الزارعی علی عباس:  تعلیق و طباطبائی، تحقیق حسین محمد، الحکمة بدایة

 : تکمیلیمنابع 

 و آموزشی موسسه ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 (ره) خمینی امام پژوهشی

 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 ات الزاهراء. (، حسین حقانی، انتشار8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 

 ق.   8415، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة در راه حق،  نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 شرح منظومه، مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.

 .شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات(، عبدالرسول عبودیت، 8215درآمدی بر نظام حکمت صدرائی، )

 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمانو  خمینی

 (، فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی، انتشارات ریسمان. 8218فلسفه مالصدرا، )

 انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. ، مالصدرا، الربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

  المبدأ و المعاد، مالصدرا، تصحیح جعفر شانظری، انتشارات بنیاد حکمت صدرایی.



 (1: وجودشناسی )(1) حکمت متعالیه

  Transcendent wisdom (2): Ontology (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  4تعداد واحد: 

 34تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2) حکمت متعالیهپیش نیاز: 

 . مواد ثالث و احکام ماهیت و وجود مباحثدر  حکمت متعالیه: آشنایی با اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 مقوالت عشر.  8

  جوهر و اقسام آن. 8-8

  ماهیت جسم و ماده. 8-2

 ثبات صور نوعیه . ا8-2

 )کم و کیف و اقسام آنها، این، متی، وضع و دیگر اعراض( عرض و اقسام آن. 8-4

 . واحد و کثیر 2 

 . اقسام واحد 2-8

 . غیرت و اقسام آن2-2

 . اقسام تقابل2-2

 

 منبع اصلی: 

 ،هفتممحدودة درس: مرحلة ششم و (، محمدحسین طباطبائی، مؤسسة نشر اسالمی. 8483)نهایة الحکمة، 

 . 854-11صفحات 

 المی.مؤسسة نشر اسالسبزواری.  الزارعی علی عباس:  تعلیق و طباطبائی، تحقیق حسین محمد، الحکمة بدایة

 : تکمیلیمنابع 

 و آموزشی سسهمؤ ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 خمینی.  امام پژوهشی



 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه حکمةال نهایة شرح

 (، حسین حقانی، انتشارات الزاهراء. 8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 

 .  ق 8415، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة در راه حق، نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.شرح منظومه، 

 شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات، ، عبدالرسول عبودیت(8215، )نظام حکمت صدرائیدرآمدی بر 

 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمانو  خمینی

  ، انتشارات ریسمان.فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی (،8218) فلسفه مالصدرا،

 ، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. الربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

 ت بنیاد جکمت صدرایی.المبدأ و المعاد، مالصدرا، تصحیح جعفر شانظری، انتشارا

 

 

 

 

  



 (3: وجودشناسی )(3) حکمت متعالیه

  Transcendent wisdom (3): Ontology (3)عنوان درس به انگلیسی: 

  4تعداد واحد: 

 34تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2)پیش نیاز: فلسفه اسالمی 

 وعات علت و معلول، قوه و فعل. : آشنایی با فلسفه اسالمی در موضاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  های چهارگانهعلت و معلول: علت. 8

 . علت فاعلی و احکام آن8-8

 . علت غایی و احکام آن8-2

 . علت مادی و صوری 8-2

 . علت جسمانی 8-4

 قوه و فعل.  2

 حرکت و حقیقت آن. 2-8

 حرکت توسطی و قطعی. 2-2

 . حرکت جوهری 2-2

 قدم و حدوثلحوق، و  سبق. 2

 دو آن ملحوق و اقسا و . سبق2-8

 حدوث و اقسام آن. قدم و . 2-2

 منبع اصلی: 

محدودة درس: مرحلة هشتم تا دهم، (، محمدحسین طباطبائی، مؤسسة نشر اسالمی. 8483)نهایة الحکمة، 

 . 224-855صفحات 

 المی.مؤسسة نشر اسالسبزواری.  الزارعی علی عباس:  تعلیق و طباطبائی، تحقیق حسین محمد، الحکمة بدایة



 : تکمیلیمنابع 

 و آموزشی موسسه ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 (ره) خمینی امام پژوهشی

 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 (، حسین حقانی، انتشارات الزاهراء. 8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 

 ق.   8415، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة در راه حق،  نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 شرح منظومه، مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.

 مرتضی مطهری، انتشارات حکمت. شرح مبسوط منظومه،

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات(، عبدالرسول عبودیت، 8215درآمدی بر نظام حکمت صدرائی، )

 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمانو  خمینی

 (، فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی، انتشارات ریسمان. 8218فلسفه مالصدرا، )

 ، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. الربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

 کمت صدرایی.حالمبدأ و المعاد، مالصدرا، تصحیح جعفر شانظری، انتشارات بنیاد 

 

  



 شناسی : معرفت(0) حکمت متعالیه

  Transcendent wisdom (4): Epistemologyعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 2پیش نیاز: فلسفه اسالمی 

 . مسائل علم: آشنایی با فلسفه اسالمی در اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  تعریف علم. 8

 . ماهیت و احکام علم 2

 . اتحاد عالم و معلوم 2

  علم حصولی و حضوری و اقسام آنها . انواع4

 . تجرد علم 5

 

 منبع اصلی: 

صفحات  ،محدودة درس: مرحلة یازدهم(، محمدحسین طباطبائی، مؤسسة نشر اسالمی. 8483)نهایة الحکمة، 

225-235 . 

 المی.مؤسسة نشر اسالسبزواری.  الزارعی علی عباس: تعلیق و طباطبائی، تحقیق حسین محمد، الحکمة بدایة

 : تکمیلینابع م

 و آموزشی موسسه ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 (ره) خمینی امام پژوهشی

 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 الزاهراء. (، حسین حقانی، انتشارات 8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 



 ق.   8415، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة در راه حق،  نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 (، محمدحسین طباطبائی، تهران: چاپ صدرا. 8211اصول فلسفه و روش رئالیسم )

 آملی، بوستان کتاب قم. زاده(، حسن حسن8215اتحاد عاقل و معقول، )

 شرح منظومه، مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.

 شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات(، عبدالرسول عبودیت، 8215درآمدی بر نظام حکمت صدرائی، )

 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمانو  خمینی

 (، فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی، انتشارات ریسمان. 8218فلسفه مالصدرا، )

 ، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. الربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

 کمت صدرایی.عفر شانظری، انتشارات بنیاد حیح جالمبدأ و المعاد، مالصدرا، تصح

 

 

 

  



 : خداشناسی(5) حکمت متعالیه

  Transcendent wisdom (5): Theologyعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 2پیش نیاز: فلسفه اسالمی 

 می در ذات، صفات و افعال واجب تعالی. : آشنایی با فلسفه اسالاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  ذات واجب الوجود. 8

 . صفات واجب الوجود 2

 . نفی ماهیت از واجب الوجود2-8

 . توحید ذاتی2-2

 . توحید ربوبی 2-2

 . ذاتی و عرضی 2-4

 . صفات واجب و اقسام آن: صفات ذات و فعل2-5

 اجب تعالیوافعال .  2

 لهی. وسائط در افعال ا2-8

 . نظام خلقت و عوالم طولی آن 2-2

 . نظام احسن2-2

 . نظام احسن2-4

 . شرور در قضای الهی 2-5

 . کیفیت حدوث عالم و دوام فیض 2-3

 . برهان صدیقین 4

 

 



 منبع اصلی: 

فحات ، ص: مرحلة دوازدهم(، محمدحسین طباطبائی، مؤسسة نشر اسالمی. محدودة درس8483)نهایة الحکمة، 

231-223 . 

 : تکمیلیمنابع 

 و آموزشی موسسه ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 (ره) خمینی امام پژوهشی

 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 الزاهراء.  (، حسین حقانی، انتشارات8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 

 ق.   8415، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة در راه حق،  نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 شرح منظومه، مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.

 شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات(، عبدالرسول عبودیت، 8215درآمدی بر نظام حکمت صدرائی، )

 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمانو  خمینی

 (، فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی، انتشارات ریسمان. 8218فلسفه مالصدرا، )

 تشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. ، مالصدرا، انالربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

 کمت صدرایی.حالمبدأ و المعاد، مالصدرا، تصحیح جعفر شانظری، انتشارات بنیاد 

 

 

  



 شناسی: نفس(6) حکمت متعالیه

  Transcendent wisdom (6): Anthropology (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 2پیش نیاز: فلسفه اسالمی 

 : آشنایی با فلسفه اسالمی در موضوعات نفس شناسی. اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  چیستی نفس. 8

  تجرد نفس. 2

 قوای نفس و مراتب آن.  2

 . حدوث نفس و بقای آن4

 و بدن  . ارتباط نفس5

 . تجرد خیال و نفس ناطقه 3

 . اقسام عقل و مراتب آن 1

 . اقسام علم حصولی و حضوری 1

 منبع اصلی: 

 اراتانتش، عبودیت عبدالرسول نوشته ،شناسی انسان( : سوم جلد) صدرائی حکمت نظام به درآمدی کتاب

 (.سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان و خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه

 : تکمیلیمنابع 

 و آموزشی موسسه ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 . (ره) خمینی امام پژوهشی

 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح



 (، حسین حقانی، انتشارات الزاهراء. 8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 

 ق.   8415، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة در راه حق،  نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 شرح منظومه، مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.

 رتضی مطهری، انتشارات حکمت.شرح مبسوط منظومه، م

 (، فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی، انتشارات ریسمان. 8218فلسفه مالصدرا، )

 ، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. الربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

 کمت صدرایی.حشانظری، انتشارات بنیاد  المبدأ و المعاد، مالصدرا، تصحیح جعفر

  



 : معادشناسی (7) حکمت متعالیه

   Transcendent wisdom (7): Eschatologyعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (3)پیش نیاز: فلسفه اسالمی 

 معاد.  بابدر  های مالصدراالیه و دیدگاهحکمت متع: آشنایی با اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  مرگ و اقسام آن. 8

 . سعادت و شقاوت اخروی 2

 های مختلف در باب جاودانگیدیدگاهروحانی، و  معاد جسمانی.  2

 شبهه اکل و مأکول، شبهه تناسخ، شبهه اعادة معدوم. 4

 . ثواب و عقاب اخروی 5

  مرگ. ماهیت 3

 . مواقف قیامت 1

 . ابطال تناسخ1

 منابع اصلی: 

 اب قم.ت(، رضا اکبری، بوستان ک8211جاودانگی، )

 (، مرتضی پویان، بوستان کتاب قم.8211معاد جسمانی در حکمت متعالیه، )

 : تکمیلیمنابع 

 و آموزشی موسسه ، انتشارات(جلدی چهار دوره) فیاضی غالمرضا تعلیق و (، تصحیح8214) ،الحکمة نهایة

 (ره) خمینی ماما پژوهشی

 دارالفکر.  شیروانى، انتشارات ، علىطباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح



 (، حسین حقانی، انتشارات الزاهراء. 8211) طباطبائی عالمه الحکمة نهایة شرح

 .(عج) محمد آل قائم انتشارات : داوود صمدی آملی،نهایة الحکمةشرح 

 ق.   8415ی، مؤسسة در راه حق، ، محمدتقی مصباح یزد نهایة الحکمةتعلیقة بر 

 شرح منظومه، مالهادی سبزواری، تصحیح حسن حسن زاده آملی، نشر ناب.

 شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات(، عبدالرسول عبودیت، 8215درآمدی بر نظام حکمت صدرائی، )

 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب ینتدو و مطالعه سازمانو  خمینی

 (، فضل الرحمان، ترجمه مهدی دهباشی، انتشارات ریسمان. 8218فلسفه مالصدرا، )

 ، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. الربوبیةالشواهد 

 اسفار ابعه، مالصدرا، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرایی. 

 کمت صدرایی.یح جعفر شانظری، انتشارات بنیاد حتصحالمبدأ و المعاد، مالصدرا، 

  



 (1)تاریخ فلسفه اسالمی 

 The History of Islamic Philosophy (4)عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 پیش نیاز: 

 اسالمی-های فیلسوفان ایرانیزندگینامه و اندیشهآشنائی با تاریخ فلسفه اسالمی، : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . کلیات: 8

 . چیستی فلسفه اسالمی )معنای فلسفه در جهان اسالم(8-8

 . امتقال علوم یونانی به جهان اسالم و نهضت ترجمه8-2

 های یونانی، سریانی، ایرانی، هندی در فلسفه اسالمیزمینه. پیش8-2

 شرق جهان اسالم . فیلسوفان اولیه در2

 کندی اسحاق بن یعقوب. 2-8

 الدین راوندی و محمد زکریای رازی. قطب2-2

 . ابوالحسن عامری 2-2

 . اخوان الصفا 2-4

 مسکویه . ابن2-5 

 فارابی. ابونصر 2-3

 سیناابن . 2-1

  :منابع

 . سمت راتو همکاران، انتشااشکوری  فنایی محمد ،(اول جلد) اسالمی فلسفه تاریخ بر درآمدی

 تاریخ فلسفه اسالمی، حسین نصر و الیور لیمن، ترجمه جمعی از استادان، انتشارات حکمت.



 سفه در جهان اسالم، حناالفاخوری و خلیل الجر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی. لتاریخ ف

 شگاهی. تاریخ فلسفه در اسالم، م. م. شریف، به کوشش نصراله پورجوادی، نشر دان

 ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، غالمحسن ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو. 

 انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی، دلیسی اولیری، ترجمه احمد آرام، مرکز نشر دانشگاهی. 

 سیر فلسفه در جهان اسالم، ماجد فخری، مرکز نشر دانشگاهی. 

 کانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. ما و تاریخ فلسفه، رضا داوری ارد

 تاریخ فلسفه اسالمی، هانری کربن، ترجمه جواد طباطبائی، نشر مینوی خرد. 

الدین محمد شهرزوری، ترجمه مقصودعلی تبریزی، شمس نزهة االرواح و روضة االفراح )تاریخ العلماء(،

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

 کوشش بهین دارائی، انتشارات دانشگاه تهران. (، به 8211قفطی، ) تاریخ الحکماء

 فلسفه و کالم اسالمی، وات مونتگمری، ترجمة ابوالفضل عزتی، انتشارات علمی و فرهنگی. 

An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 1: From Zoroaster to ‘Umar Khayyam. 

Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. Taurus. The Institute of 

Ismaili Studies, London 2009. 

An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 2, Ismaili Thought in the Classical Age. 

Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. Taurus. 

An Anthology of Philosophy in Persia, Vol 3: Philosophical Theology in the Middle 

Ages and Beyond. (2010). S Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. 

Taurus. 

An Anthology of Philosophy in Persia: From the School of Illumination to 

Philosophical Mysticism: Volume 4. Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi 

Aminrazavi, I.B. Taurus. 

 An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 5, From the School of Shiraz to the 

Twentieth Century. Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. Taurus. 

  



 (1تاریخ فلسفه اسالمی )

 The History of Islamic Philosophy (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8تاریخ فلسفه اسالمی )پیش نیاز: 

 اسالمی-های فیلسوفان ایرانیآشنائی با تاریخ فلسفه اسالمی، زندگینامه و اندیشه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . غزالی 8

 . ابوالبرکات بغدادی2

 لس . متفکران اند2

 سبعینطفیل، ابنباجه، ابنحزم، ابنمسرّه، ابن. ابن2-8

 رشد. ابن2-2

 خلدون . ابن2-2

 ابن عربی و شاگردان او . 2-4

 . نقد سنت سینوی 4

 . فخر رازی 4-8

 . سهروردی و پیروان حکمت اشراق4-2

  :منابع

 . سمت ن، انتشاراتو همکارااشکوری  فنایی محمد ،(اول جلد) اسالمی فلسفه تاریخ بر درآمدی

 تاریخ فلسفه اسالمی، حسین نصر و الیور لیمن، ترجمه جمعی از استادان، انتشارات حکمت.

 تاریخ فاسفه در جهان اسالم، حناالفاخوری و خلیل الجر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی. 

 نشر دانشگاهی.  تاریخ فلسفه در اسالم، م. م. شریف، به کوشش نصراله پورجوادی،

 ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، غالمحسن ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو. 



 انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی، دلیسی اولیری، ترجمه احمد آرام، مرکز نشر دانشگاهی. 

 سیر فلسفه در جهان اسالم، ماجد فخری، مرکز نشر دانشگاهی. 

 اوری اردکانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. ما و تاریخ فلسفه، رضا د

 تاریخ فلسفه اسالمی، هانری کربن، ترجمه جواد طباطبائی، نشر مینوی خرد. 

 الدین محمد شهرزوری، ترجمه مقصودعلی تبریزی،شمس نزهة االرواح و روضة االفراح )تاریخ العلماء(،

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

 (، به کوشش بهین دارائی، انتشارات دانشگاه تهران. 8211قفطی، ) تاریخ الحکماء

 فلسفه و کالم اسالمی، وات مونتگمری، ترجمة ابوالفضل عزتی، انتشارات علمی و فرهنگی. 

An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 1: From Zoroaster to ‘Umar Khayyam. 

Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. Taurus. The Institute of 

Ismaili Studies, London 2009. 

An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 2, Ismaili Thought in the Classical Age. 

Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. Taurus. 

An Anthology of Philosophy in Persia, Vol 3: Philosophical Theology in the Middle 

Ages and Beyond. (2010). S Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. 

Taurus. 

An Anthology of Philosophy in Persia: From the School of Illumination to 

Philosophical Mysticism: Volume 4. Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi 

Aminrazavi, I.B. Taurus. 

 An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 5, From the School of Shiraz to the 

Twentieth Century. Editors: Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Aminrazavi, I.B. 

Taurus.  



 (3تاریخ فلسفه اسالمی )

 The History of Islamic Philosophy (3)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2تاریخ فلسفه اسالمی )پیش نیاز: 

 اسالمی-های فیلسوفان ایرانیآشنائی با تاریخ فلسفه اسالمی، زندگینامه و اندیشه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . خواجه نصیرالدین طوسی8

 . مکتب شیراز 2

 . جالل الدین دوانی2-8

 ها . دشتکی2-2

 . مکتب اصفهان2

 . میرداماد2-8

 . شیخ بهائی  2-2

 . میرفندرسکی 2-2

 . جهانگیرخان قشقائی 2-4

 . مالصدرا و پیروانش 4

 . رجبعلی تبریزی و شاگردان وی 4-8

 مکتب سبزوار . 4-2

محمد  حسن جلوه، مالعلی نوری، سیدای، میرزا ابوالها، آقامحمدرضا قمشهمکتب تهران )زنوزی. 4-2

  کاظم عصار(

 منابع 

 . سمت و همکاران، انتشاراتاشکوری  فنایی محمد ،(اول جلد) اسالمی فلسفه تاریخ بر درآمدی



 تاریخ فلسفه اسالمی، حسین نصر و الیور لیمن، ترجمه جمعی از استادان، انتشارات حکمت.

 خلیل الجر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی.  تاریخ فاسفه در جهان اسالم، حناالفاخوری و

 تاریخ فلسفه در اسالم، م. م. شریف، به کوشش نصراله پورجوادی، نشر دانشگاهی. 

 ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، غالمحسن ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو. 

 ترجمه احمد آرام، مرکز نشر دانشگاهی.  انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی، دلیسی اولیری،

 سیر فلسفه در جهان اسالم، ماجد فخری، مرکز نشر دانشگاهی. 

 ما و تاریخ فلسفه، رضا داوری اردکانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. 

 تاریخ فلسفه اسالمی، هانری کربن، ترجمه جواد طباطبائی، نشر مینوی خرد. 

الدین محمد شهرزوری، ترجمه مقصودعلی تبریزی، شمس فراح )تاریخ العلماء(،نزهة االرواح و روضة اال
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  (1) مشاء حکمت

 Peripatetic Philosophy (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

  2منطق پیش نیاز: 

 سینا آشنائی با آراء حکیمان مشائی جهان اسالم به ویژه ابن: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . کلیات: 8

 اسالمی فلسفه در مشاء حکمت جایگاه. 8-8

  . چیستی فلسفة مشاء و مرور اجمالی بر تاریخچة آن 8-2

 مشائی شناسی روش. 8-2

  مشائی شناسی معرفت. 2

 ادراک و علم. 2-8

 ذهنی وجود. 2-2

 معقول و عاقل اتحاد. 2-2

 مشائی شناسی هستی. 2

 و احکام آنها ماهیت و وجود. 2-8

 امکان و وجوب. 2-2

 الواحد قاعده و . علیت2-2

 قدم و حدوث . 2-4

 زمان . حرکت و2-5

 عرض و جوهر. 2-3

 



 منابع: 

 فلسفة مشاء، سید یحیی یثربی، بوستان کتاب قم. 

 سینا، محمد ذبیحی، انتشارات سمت. فلسفة مشاء با تکیه بر اهم آراء ابن

 ر البالغة.سینا، شرح محقق طوسی و قطب الدین راوندی، نشاالشارات و التنبیهات، ابن

 . بهشتی، بوستان کتاب قم سینا، احمدابن الرئیس شیخ التنبیهات و االشارات کتاب از هفتم نمط شرح

 ملکشاهی،  (، حسن8215، )تصوف و عرفان الهیات، طبیعیات،: سیناابن تنبیهات و اشارات شرح و ترجمه

 ایران.  اسالمی جمهوری سیمای و سروش: انتشارات صدا

 سفه اسالمی، غالمحسین ابراهیمی دینانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. قواعد کلی فل

 . اسالمی حکمت عالی مجمع :ناشر کردفیروزجائی، یارعلی(، 8212) مشاء، حکمت

 پژوه، انتشارات دانشگاه تهران. سینا، تحقیق محمدتقی دانش، ابنالنجاة

 تحقیق محمد معین، انجمن اثار و مفاخر فرهنگی.  سینا،(، ابن8214الهیات دانشنامة عالئی، )

 سینا، تحقیق محسن بیدارفر، نشر بیدار. المباحثات، ابن

 ، غزالی، تصحیح محمود بیجو، دمشق. مقاصد الفالسفة

 .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن، فارابی، تحقیق علی اوجبی، تهران: الحکمةفصوص 

 

  



 (1) مشاء حکمت

 Peripatetic Philosophy (2)س به انگلیسی: عنوان در

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8حکمت مشاء )نیاز:  پیش

 سیناآشنائی با آراء حکیمان مشائی جهان اسالم به ویژه ابن: اهداف کلی درس

 : درس سرفصل

  فیض نظریة و مشائی شناسی جهان. 8

 مشائی اتالهی. 2

 الوجود واجب وجود اثبات. 2-8

 الوجود واجب افعال و صفات . 2-2

  عنایت نظریه. 2-2

  مشائی شناسی انسان. 2

 . تعریف و اثبات نفس 2-8

 . اقسام نفس و جوهریت آن2-2

 . تجرد نفس2-2

 . قوای نفس 2-4

 : منابع

 فلسفة مشاء، سید یحیی یثربی، بوستان کتاب قم. 

 سینا، محمد ذبیحی، انتشارات سمت. تکیه بر اهم آراء ابنفلسفة مشاء با 

 سینا، شرح محقق طوسی و قطب الدین راوندی، نشر البالغة.االشارات و التنبیهات، ابن

 . بهشتی، بوستان کتاب قم سینا، احمدابن الرئیس شیخ التنبیهات و االشارات کتاب از هفتم نمط شرح



 ملکشاهی،  (، حسن8215، )تصوف و عرفان الهیات، طبیعیات،: سیناناب تنبیهات و اشارات شرح و ترجمه

 ایران.  اسالمی جمهوری سیمای و سروش: انتشارات صدا

 قواعد کلی فلسفه اسالمی، غالمحسین ابراهیمی دینانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . اسالمی حکمت عالی مجمع :ناشر کردفیروزجائی، یارعلی(، 8212) مشاء، حکمت

 پژوه، انتشارات دانشگاه تهران. سینا، تحقیق محمدتقی دانش، ابنالنجاة

 سینا، تحقیق محمد معین، انجمن اثار و مفاخر فرهنگی. (، ابن8214الهیات دانشنامة عالئی، )

 سینا، تحقیق محسن بیدارفر، نشر بیدار. المباحثات، ابن

 بیجو، دمشق. ، غزالی، تصحیح محمود مقاصد الفالسفة

 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن، فارابی، تحقیق علی اوجبی، تهران: الحکمةفصوص 

 

  



 (1) اشراق حکمت

 Illumination Philosophy (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ( 2حکمت مشاء )پیش نیاز: 

 و فلسفه سهروردی. اشراق حکمت با آشنایی: درس اهداف کلی

 سرفصل درس: 

 اسالمی فلسفه در اشراق حکمت جایگاه و اشراق شیخ با کلیات: آشنایی. 8

 های حکمت سهروردی )میراث ایران باستان، میراث یونان(. ریشه8-8

 . جوهرة حکمت اشراق8-2

 (فلسفه در شهود جایگاه)اشراق  حکمت شناسی . روش8-2

 احکام ظلمت، و نور ماهیت، نور و ظلمت، غنا و فقر، اقسام مباحث وجود و)اشراقی  شناسی هستی .2

 (شناختی نور و ظلمت، مراتب هستی بر پایه متافیزیک نورنور، نسبت هستی کلی

 و طولی قاهره انوار اقرب، نور نوراالنوار، )مباحث آن مراتب و نوری نظام: اشراقی شناسی جهان. 2

 (غاسق برازخعالم میانه و خیال منفصل، عالم  مدبره، انوار مجرده، اشباح المع عرضی،

 

 منابع: 

هیاکل االشراق،  حکمةهای: کتاب ، شهاب الدین سهروردی،وعه مصنفات شیخ اشراق، جلد اول تا سوممجم

ات انسانی و مطالع مپژوهشگاه علوالنور، التلویحات، پرتونامه، الواح عمادی، المشارع و المطارحات، انتشارات 

 فرهنگی. 

االشراق، شمس الدین محمد شهرزوری، تصحیح حسین ضیائی تربتی، انتشارات پژوهشگاه علوم  حکمةشرح 

  انسانی و مطالعات فرهنگی.

 االشراق، قطب الدین شیرازی، به اهتمام عبداهلل نورانی و مهدی محقق، مؤسسة مطالعات اسالمی. حکمةشرح 



 فلسفه سهروردی، غالمحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات حکمت.  شعاع اندیشه و شهود

مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، محمدعلی ابوریان، ترجمه محمد علی شیخ، انتشارات دانشگاه شهید 

 بهشتی. 

شواکل الحور فی شرح هیاکل النور، جالل الدین محمد دوانی، در: ثالث رسائل تحقیق الدکتور احمد 

 کانی، مجمع بحوث اسالمی آستانة مقدسه رضوی. تویسر

ترجمه و شرح حکمت اشراق، محمد شریف نظام الدین تحمد بن هروی، تصحیح حسسین ضیائی تربتی، 

 انتشارات امیرکبیر.

 شناسی. روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران، هانری کربن، ترجمه احمد فردید، انجمن ایران

 پناه، تحقیق و نگارش مهدی علیپور، انتشارات سمت. حکمت اشراق، سید یداهلل یزدان

 شناسی و نظام نوری(، محمد ذبیحی، انتشارت سمت. ها، شناختفلسفه اشراق )داوری

 حکمت اشراق، سید یحیی یثربی، فرهنگ اصطالحات شیخ اشراق، بوستان کتاب قم. 

 اخر فرهنگی.فرهنگ اصطالحات شیخ اشراق، سیدمحمد خالد غفاری، انجمن آثار و مف

 

 

 

 

  



 (1) اشراق حکمت

 Illumination Philosophy (2) عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8حکمت اشراق )پیش نیاز: 

 و فلسفه سهروردی. اشراق حکمت با آشنایی: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 (او افعال و صفات ،نوراالنوار اثبات) اشراقی االخص بمعنی الهیات و اشراقی شناسیجهان ادامه. 8

مباحث اقسام نفس یا انوار مدبره، حدوث نفس، ارتباط نفس و بدن، قوای نفس، ) اشراقی شناسینفس. 2

 حقیقت نفس، نوریت ذاتی نفس، انیت صرف بودن نفس، جایگاه نفس در متافیزیک اشراقی( 

)مباحث هویت نوری نفس، مراتب ادراک، تضاهی عوالم هستی و  اشراقی علم: اشراقی شناسیمعرفت. 2

 مراتب ادراک، حقیقت ابصار، علم حضوری، مشاهده و اشراق، معرفت وحیانی(

، معاد معاد نفوس )مباحث مبانی نظریة معاد سهروردی، بقاءنفس پس از مرگ، تفاوت. معادشناسی اشراقی 4

، مراتب سعادت و شقاوت نفوس بعد از مرگ، خلود یا عدم خلود در شقاوت جسمانی یا روحانی

 اخروی، تناسخ(

 

 : منابع

هیاکل االشراق،  حکمةهای: کتاب ، شهاب الدین سهروردی،وعه مصنفات شیخ اشراق، جلد اول تا سوممجم

ات انسانی و مطالع ماه علوپژوهشگالنور، التلویحات، پرتونامه، الواح عمادی، المشارع و المطارحات، انتشارات 

 فرهنگی. 



االشراق، شمس الدین محمد شهرزوری، تصحیح حسین ضیائی تربتی، انتشارات پژوهشگاه علوم  حکمةشرح 

  انسانی و مطالعات فرهنگی.

 االشراق، قطب الدین شیرازی، به اهتمام عبداهلل نورانی و مهدی محقق، مؤسسة مطالعات اسالمی. حکمةشرح 

 و شهود فلسفه سهروردی، غالمحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات حکمت.  شعاع اندیشه

مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، محمدعلی ابوریان، ترجمه محمد علی شیخ، انتشارات دانشگاه شهید 

 بهشتی. 

د شواکل الحور فی شرح هیاکل النور، جالل الدین محمد دوانی، در: ثالث رسائل تحقیق الدکتور احم

 تویسرکانی، مجمع بحوث اسالمی آستانة مقدسه رضوی. 

ترجمه و شرح حکمت اشراق، محمد شریف نظام الدین تحمد بن هروی، تصحیح حسسین ضیائی تربتی، 

 انتشارات امیرکبیر.

 شناسی. روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران، هانری کربن، ترجمه احمد فردید، انجمن ایران

 پناه، تحقیق و نگارش مهدی علیپور، انتشارات سمت.  یزدانحکمت اشراق، سید یداهلل

 شناسی و نظام نوری(، محمد ذبیحی، انتشارت سمت. ها، شناختفلسفه اشراق )داوری

 حکمت اشراق، سید یحیی یثربی، فرهنگ اصطالحات شیخ اشراق، بوستان کتاب قم. 

 ار و مفاخر فرهنگی.فرهنگ اصطالحات شیخ اشراق، سیدمحمد خالد غفاری، انجمن آث

 

  



 : خداشناسی (1) اسالمی کالم

  Islamic Kalam (1): Theologyعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ندارد.پیش نیاز: 

 آشنائی با مسائل کالم اسالمی دربارة ذات و اوصاف خداوند : اهداف کلی درس

 رفصل درس: س

 . کلیات علم کالم: 8

 . تعریف علم کالم، موضوع و مسائل آن 8-8

 . تاریخ پیدایش و تدوین علم کالم 2-8

 )کالم نقلی، کالم عقلی(های مختلف کالم اسالمی . روش2-8

 های شناخت خدا . راه2

 . براهین اثبات خدا 2

 . اسماء و صفات الهی 4

 ، ذاتی، فعلی.. اقسام صفت خدا: ثبوتی، سلبی4-8

 . توحید و اقسام آن 4-2

 . تکلم، سمیع و بصیر حکمت، . علم، قدرت، حیات، اراده،4-2

 . عدل الهی4-4

 . حسن و قبح عقلی و شرعی5

 

 :اصلی منابع

 (، محمد سعیدی مهر، قم: کتاب طه. 8212آموزش کالم اسالمی )

زادة آملی، قم: مؤسسة النشر یح حسن حسنق(، عالمةحلّی، تصح8425کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد، )

 االسالمی. 

 : تکمیلی منابع



 (، محمدتقی مصباح یزدی، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی. 8211آموزش عقاید، )

 (، جعفر سبحانی، قم: مؤسسة امام صادق. 8212المحاضرات فی االلهیات، )

 .مکتبة العالمةداد، قم: ق(، فاضل مق8482النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر، )

 (، عبدالرزاق الهیجی، قم: مؤسسة امام صادق )ع(. 8212شوراق االلهام، )

(، امیر شیرزاد، انتشارات 8211کالم اسالمی: توحید، صفات و افعال الهی )بر اساس کتاب تجرید االعتقاد(، )

 سمت. 

 ید. (، جعفر سبحانی، قم: نشر توح8218فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی، )

 (، سید اسعد شیخ االسالمی، تهران: سمت. 8213های کالمی معتزله و اشاعره، )سیری اجمالی در اندیشه

 (، عبدالرحمان بدوی، ترجمه حسین صابری، نشر استان قدس رضوی. 8214های کالمی در اسالم، )اندیشه

  . ةدارالمعرفدالکریم شهرستانی، بیروت: بق(، محمدبن ع8485الملل و النحل، )



 : نبوت  (1) اسالمی کالم

  Islamic Kalam (2): Prophethoodعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8)کالم اسالمی پیش نیاز: 

 آشنائی با کالم اسالمی در مبحث نبوت : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . نبوت عامه1

 دالیل ضرورت نبوت. 8-8

 نبوت دالیل منکرین .8-2

 راههای شناخت نبی .8-2

 معجزه و صدق دعوت نبی. 8-4

 حقیقت وحی .8-5

 عصمت انبیاء. 8-3

   علم نبی. 8-1

 . نبوت خاصه1

 نبوت پیامبر اسالممباحث . 2-8

 های پیامبر اسالم در تورات وانجیلبشارت .2-2

 معجزات پیامبر اسالم .2-2

 پیامبر اسالم هزعجمقرآن  .2-4

 :اصلی منابع

 (، محمد سعیدی مهر، قم: کتاب طه. 8212موزش کالم اسالمی )آ



زادة آملی، قم: مؤسسة النشر ق(، عالمةحلّی، تصحیح حسن حسن8425کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد، )

 االسالمی. 

 : تکمیلی منابع

 (، محمدتقی مصباح یزدی، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی. 8211آموزش عقاید، )

 (، جعفر سبحانی، قم: مؤسسة امام صادق. 8212فی االلهیات، ) المحاضرات

زادة آملی، قم: مؤسسة النشر ق(، عالمةحلّی، تصحیح حسن حسن8425کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد، )

 االسالمی. 

 .مکتبة العالمةق(، فاضل مقداد، قم: 8482النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر، )

 (، عبدالرزاق الهیجی، قم: مؤسسة امام صادق )ع(. 8212شوراق االلهام، )

(، امیر شیرزاد، انتشارات 8211کالم اسالمی: توحید، صفات و افعال الهی )بر اساس کتاب تجرید االعتقاد(، )

 سمت. 

 (، جعفر سبحانی، قم: نشر توحید. 8218فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی، )

 (، سید اسعد شیخ االسالمی، تهران: سمت. 8213زله و اشاعره، )های کالمی معتسیری اجمالی در اندیشه

 (، عبدالرحمان بدوی، ترجمه حسین صابری، نشر استان قدس رضوی. 8214های کالمی در اسالم، )اندیشه

 . دارالمعرفةدالکریم شهرستانی، بیروت: ق(، محمدبن عب8485لملل و النحل، )ا

 

 

 

 

 

  



 د: امامت و معا (3) اسالمی کالم

 Islamic Kalam (3): Imama and Resurectionsعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 2و  8کالم اسالمی پیش نیاز: 

 امامت و معاد. مبحث در اسالمی کالم با آشنائی: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 امامت . 1

 فلسفه و ضرورت امامت . 8-8

 . حقیقت امامت در کالم شیعه و سنی 8-2

 . راههای اثبات امامت 8-2

 . عصمت امام8-4

  . علم امام8-5

 . معادشناسی1

 . دالیل عقلی و نقلی معاد 2-8

 . معاد جسمانی و روحانی 2-2

 . حیات برزخی 2-2

 . بهشت و جهنم 2-4

  فیر، شفاعت.. مسائل قبر و دوزخ، حشر و قیامت، میزان و صراط، احباط و تک2-5

 :اصلی منابع

 (، محمد سعیدی مهر، قم: کتاب طه. 8212آموزش کالم اسالمی )

زادة آملی، قم: مؤسسة النشر ق(، عالمةحلّی، تصحیح حسن حسن8425کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد، )

 االسالمی. 



  :تکمیلی منابع

 تبلیغات اسالمی. (، محمدتقی مصباح یزدی، تهران: سازمان 8211آموزش عقاید، )

 (، جعفر سبحانی، قم: مؤسسة امام صادق. 8212المحاضرات فی االلهیات، )

 .مکتبة العالمةق(، فاضل مقداد، قم: 8482النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر، )

 (، عبدالرزاق الهیجی، قم: مؤسسة امام صادق )ع(. 8212شوراق االلهام، )

(، امیر شیرزاد، انتشارات 8211فعال الهی )بر اساس کتاب تجرید االعتقاد(، )کالم اسالمی: توحید، صفات و ا

 سمت. 

 (، جعفر سبحانی، قم: نشر توحید. 8218فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی، )

 (، سید اسعد شیخ االسالمی، تهران: سمت. 8213های کالمی معتزله و اشاعره، )سیری اجمالی در اندیشه

 (، عبدالرحمان بدوی، ترجمه حسین صابری، نشر استان قدس رضوی. 8214سالم، )های کالمی در ااندیشه

 . دارالمعرفةق(، محمدبن علدالکریم شهرستانی، بیروت: 8485الملل و النحل، )

 

 

  



 : فرق اهل سنت(1) اسالمیکالمی  فرق

 Islamic Kalami Sects (1): Sunni Sects   عنوان درس به انگلیسی:

  2 تعداد واحد:

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ندارد.پیش نیاز: 

 اهل سنتکالمی آشنائی با فرق : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 گیری آنهاکلیات: نگاه کلی به تاریخ فرق اسالمی و عوامل ایجاد و شکل. 8

 . فرق نخستین: خوارج، مرجئه، قدریه، جبریه و جهمیه2

 هل سنت. فرق ا2

 . معتزله2-8

 . اهل حدیث2-2

 . اشاعره2-2

 . ماتریدیه 2-4

 . وهابیت 2-5

 

 :منابع

 .طه و سمت ، انتشاراتبرنجکار رضا (،8211، )اسالمی مذاهب و فرق با آشنایی

 .صابری، انتشارات سمت جلد، حسین 2(، 8212اسالمی، ) فِرَق تاریخ

 قدس آستان صابری، انتشارات حسین ترجمة بدوی، الرحمنعبد (،8214اسالم، ) در کالمی هایاندیشه تاریخ

  رضوی. 

  ادیان. قم: نشر فرمانیان، مهدی کوشش (، به8213مقاالت(، ) )مجموعه تسنن فرق



 .المصطفی اسالمی، قم: جامعه علوم جهانی مرکز گلپایگانی، ربانی علی (،8211) کالمی، مذاهب و فرق

 اإلسالمی. النشر مؤسسه ،سبحانی جعفر النحل، و الملل فی بحوث

 (، دکتر محمدجواد مشکور، تهران: انتشارات اشراقی. 8211های اسالمی تا قرن چهارم، )تاریخ شیعه و فرقه

: بیروت عبدالرحمن بدوی، (،8111، )(النصیریة القرامطة، االسماعیلیة، االشاعرة، المعتزلة،) مذاهب اإلسالمیین

 . اول چاپ ،للمالیین العلم دار

 آستان انتشارات قاسمی، جواد ترجمة مادلونگ، ویلفرد (،8215میانه، ) هایسده در اسالمی هایفرقه و تبهامک

 .رضوی قدس

 اساطیر. انتشارات سرّی، ابوالقاسم ترجمة مادلونگ، اسالمی، هایفرقه

 .اساطیر انتشارات حلبی، اصغر علی (،8212اسالم، ) جهان و ایران در کالم علم تاریخ

 مذاهب. و ادیان دانشگاه انتشارات ایمانی، علیرضا :مترجم ابوزهره، محمد اسالمی، مذاهب تاریخ

 دانشگاه انتشارات آقانوری، علی رازی، ترجمة هجری، ابوحاتم نخست قرن سه در اسالمی مذاهب و هاگرایش

 مذاهب. و ادیان

 جلد(.  2المصطفی، ) انشارات محمودی، احمد سید (،8215اسالمی، ) مذاهب شناخت

 

 

 

  



 : فرق شیعی(1) اسالمیکالمی  فرق

 The Islamic Kalami Sects (2): Shiite Sectsعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ندارد.پیش نیاز: 

 شیعی.  مختلف کالمی آشنائی با فرق: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 گیری فرق شیعی و محل اختالف آنهاگاه کلی به مسائل و علل شکلن. کلیات: 8

 رق شیعی: . ف2

 زیدیه. 2-8

 . اسماعیلیه2-2

 . امامیه 2-2

 . غالت شیعه: دروزیه، اهل حق و نصیریه، شیخیه، بابیه و بهائیه.2-4

 

 :منابع

 .طه و سمت ، انتشاراتربرنجکا رضا (،8211، )اسالمی مذاهب و فرق با آشنایی

 .صابری، انتشارات سمت جلد، حسین 2(، 8212اسالمی، ) فِرَق تاریخ

 قدس آستان صابری، انتشارات حسین ترجمة بدوی، عبدالرحمن (،8214اسالم، ) در کالمی هایاندیشه تاریخ

  رضوی. 

  ادیان. قم: نشر فرمانیان، مهدی کوشش (، به8213مقاالت(، ) )مجموعه تسنن فرق

 .المصطفی اسالمی، قم: جامعه علوم جهانی مرکز گلپایگانی، ربانی علی (،8211) کالمی، مذاهب و فرق

 اإلسالمی. النشر مؤسسه سبحانی، جعفر النحل، و الملل فی بحوث

 (، دکتر محمدجواد مشکور، تهران: انتشارات اشراقی. 8211های اسالمی تا قرن چهارم، )تاریخ شیعه و فرقه



: بیروت عبدالرحمن بدوی، (،8111، )(النصیریة القرامطة، االسماعیلیة، االشاعرة، المعتزلة،) سالمیینمذاهب اإل

 . اول چاپ ،للمالیین العلم دار

 آستان انتشارات قاسمی، جواد ترجمة مادلونگ، ویلفرد (،8215میانه، ) هایسده در اسالمی هایفرقه و هامکتب

 .رضوی قدس

 اساطیر. انتشارات سرّی، ابوالقاسم ترجمة لونگ،ماد اسالمی، هایفرقه

 .اساطیر انتشارات حلبی، اصغر علی (،8212اسالم، ) جهان و ایران در کالم علم تاریخ

 مذاهب. و ادیان دانشگاه انتشارات ایمانی، علیرضا :مترجم ابوزهره، محمد اسالمی، مذاهب تاریخ

 دانشگاه انتشارات آقانوری، علی رازی، ترجمة ابوحاتمهجری،  نخست قرن سه در اسالمی مذاهب و هاگرایش

 مذاهب. و ادیان

 جلد(.  2المصطفی، ) انشارات محمودی، احمد سید (،8215اسالمی، ) مذاهب شناخت

 

  



  (1مسائل جدید کالمی )

 New Theological Problems (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 ی الزامینوع درس: تخصص

 نوع واحد: نظری 

 و تاریخ ادیان  (2کالم )پیش نیاز: 

: آشنائی با مسائل علم کالم جدید، تعریف، غایت و مسائل جدید کالمی؛ آشنائی با اهداف کلی درس

 است.  های علوم و فنون در حوزة الهیات ایجادکردههایی که پیشرفتچالش

 سرفصل درس: 

 فلسفه دین کالم قدیم و فاوت آن باتعریف کالم جدید و ت کلیات:. 8

  آن و خاستگاهدین . چیستی 2

 )آگوست کنت، دورکهیم، مارکس( شناختیهای جامعه. دیدگاه2-8

 )فروید و یونگ(های رواشناختی. دیدگاه2-2

 )اوتو و الیاده( های پدیدارشناختی. دیدگاه2-2

 و اوصاف او. مفهوم خدا 2

 پذیری او. تعریف و چیستی خدا، ادراک 2-8

 . مقایسه خدای دین، خدای فلسفه و خدای عرفان 2-2

 . اوصاف خدا: قادر مطلق، عالم مطلق، خیر محض، سرمدیت، قائم بالذات2-2

  الهیات عقلی و براهین اثبات وجود خدا. 4

 . برهان وجودی4-8

 شناختی. برهان جهان4-2

 شناختی . برهان غایت4-2

 . برهان اخالقی4-4

  نیتجربة دی. 5

 . تعریف تجربه دینی و انواع آن5-8



 . هسته مشترک تجارب دینی5-2

 . تجربه دینی به عنوان توجیهی برای باور دینی5-2

  های آنحلو راه مسئلة شرّ. 3

 . مسئلة منطقی شرّ 3-8

 . تئودیسه3-2

ی از ناش های مشئله شرّ )عدمی بودن شرّ، نسبی بودن شرّ، خیر کثیر و شرّ قلیل، شرّحل. راه3-2

 اختیار، ...( 

 منبع اصلی: 

 (، مایکل پترسون و همکاران، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: نشر نو. 8211عقل و اعتقاد دینی، )

 : تکمیلی منابع

 (، ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران: صراط. 8214الم فلسفی )مجموعه مقاالت(، )ک

 (، احد فرامرز قراملکی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر. 8211جدید، )هندسة معرفتی کالم 

 (، آیت اهلل جوادی آملی، قم: مرکز نشر اسراء. 8213تبیین براهین اثبات وجود خدا، )

 (، انتشارات سمت و دانشگاه قم. 8218جستارهایی در کالم جدید، محمد محمدرضایی و دیگران، )

(، عبداهلل نصری، تهران: 8211یدگاه روشنفکران دینی دربارة وحی و تجربه نبوی، )کالم خدا، تحلیل و نقد د

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 وین پالنتینگا، ترجمة محمد سعیدی مهر، قم: مؤسسة فرهنگی طه. ل(، آ8213فلسفة دین، خدا، اختیار و شرّ، )

 سة فرهنگی صراط. (، عبدالکریم سروش، تهران: مؤس8211قبض و بسط تئوریک شریعت، )

 

 

 

  



  (1مسائل جدید کالمی )

 New Theological Problems (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8مسائل جدید کالمی )پیش نیاز: 

 آموزش تکمیلی: ندارد.

دید، تعریف، غایت و مسائل جدید کالمی؛ آشنائی با آشنائی با مسائل علم کالم ج: اهداف کلی درس

 است. های علوم و فنون در حوزة الهیات ایجادکردههایی که پیشرفتچالش

 سرفصل درس: 

 . قلمرو دین و انتظار بشر از آن  8

 ایمان. رابطة عقل و 2

 گرایی حداکثری و معتدل. عقل2-8

 . ایمان گرایی حداکثری و معتدل 2-2

 رایی انتقادیگ. عقل2-2

 . رابطة علم و دین2

  . دیدگاه تعارض علم و دین2-8

 . دیدگاه تمایز علم و دین2-2

 . دیدگاه تعامل علم و دین 2-2

 گرایی دینی . کثرت4

 . تنوع ادیان4-8

 . انحصارگرایی و اشکاالت آن4-2

 گرایی و اشکاالت آن. کثرت4-2

 گرایی و اشکاالت آن. شمول4-4

 . زبان دین5



 . زبان انسان و امر نامتناهی5-8

 . نظریة تمثیل5-2

 . الهیات سلبی و نظریة تعطیل5-2

 پذیری. معناداری و تحقیق5-4

 . زبان دین، نمادین یا حقیقی؟5-5

 منبع اصلی: 

 (، مایکل پترسون و همکاران، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: نشر نو. 8211عقل و اعتقاد دینی، )

 : تکمیلی منابع

 (، محمدامین احمدی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 8215انتظار بشر از دین، )

 (، آیت اهلل جوادی آملی، قم: مرکز نشر اسراء. 8211انتظار بشر از دین، )

 ( رضا اکبری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.8214گروی، )ایمان

 رسون و همکاران، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: نشر نو. (، مایکل پت8211عقل و اعتقاد دینی، )

 (، ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران: صراط. 8214کالم فلسفی )مجموعه مقاالت(، )

 (، احد فرامرز قراملکی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر. 8211هندسة معرفتی کالم جدید، )

 ایان باربور، ترجمة بهاء الدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  (،8232علم و دین، 

 (، جاهن هیک، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی بیان.8211پلورالیسم دینی، )

 (، محمد لگنهاوزن، ترجمة نرجس جواندل، قم: مؤسسة فرهنگی طه. 8211گرایی دینی، )اسالم و کثرت

 (، عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.8211ی مستقیم، )هاصراط

سنت و سکوالریسم، گفتارهایی از عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان و محسن 

 (، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط. 8218کدیور، )

 سالمی. (، امیرعباس علیزمانی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات ا8215زبان دین، )

 ( امیرعباس علیزمانی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.8213سخن گفتن از خدا، )

 

  



 وسطی قرون و : یونان (1) غرب فلسفه تاریخ

  The History of Western Philosophy (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 لزامینوع درس: تخصصی ا

 نوع واحد: نظری 

 کلیات فلسفه )اسالمی( پیش نیاز: 

 آشنائی با دیدگاه تاریخ فلسفه غرب: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 سوفیسم، پیشاسقراطی هایاندیشه ،اسطوره عصر. 8

 ( اخالق فلسفه – منطق – متافیزیک) ارسطو ،(سیاسی فلسفه - شناسیمعرفت) افالطون ،سقراط. 2

 ( نوافالطونیان – شکاکان – اپیکوریان – رواقیون) مآبییونانی. 2

 وسطی قرون فلسفه. 4

 : منابع

 .سروش/  فرهنگی علمی مجتبوی، الدینجالل ترجمه ،8 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 . سمت رنسانس، و وسطی قرون در فلسفه تاریخ ایلخانی، محمد

 .سروش/  فرهنگی علمی دادجو، محمدابراهیم مهترج ،2 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 .سروش/  فرهنگی علمی دادجو، محمدابراهیم ترجمه ،2 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 . چشمه نشر مرتضوی، حسن ترجمه ،8 جلد راتلج، فلسفه تاریخ تیلور، کریستوفر

 . شمهچ نشر معظمی، علی ترجمه ،2 جلد راتلج، فلسفه تاریخ فورلی، دیوید

 . چشمه نشر مرتضوی، حسن ترجمه ،2 جلد راتلج، فلسفه تاریخ مارنبون، جان

 .پرواز دریابندری، نجف ترجمه غرب، فلسفه تاریخ راسل، برتراند

  



 گراییعقل(: 1) غرب فلسفه تاریخ

 The History of Western Philosophy (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 ن.های فیلسوفان غربی و سرگذشت فلسفه در جهاآشنائی با تاریخ فلسفه غرب و اندیشه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 رنسانس مدرن، علم تولد دینی، اصالح . نهضت8

  (نو ارغنون) بیکن فرانسیس .2

 ( دوئالیسم کوگیتو، روشی، شک) . دکارت2

 ( مونیسم ،جوهر) اسپینوزا. 4

 ( ریاضیاتی نظام – قضایا تقسیم – بنیادپیشین هماهنگی – مونادولوژی) . الیبنیتس5

 :منابع

 .سروش/  فرهنگی علمی اعوانی، رضاغالم ترجمه ،4 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 . چشمه نشر مرتضوی، حسن ترجمه ،4 جلد راتلج، فلسفه تاریخ پارکینسون، جورج

 . هرمس سعادت، اسماعیل ترجمه ،81 قرن فلسفه تاریخ بریه، امیل

 .پرواز دریابندری، نجف ترجمه غرب، فلسفه تاریخ راسل، برتراند

 

  



 گراییتجربه(: 3) غرب فلسفه تاریخ

 The History of Western Philosophy (3)عنوان درس به انگلیسی: 

  2د: تعداد واح

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 ن.های فیلسوفان غربی و سرگذشت فلسفه در جهاآشنائی با تاریخ فلسفه غرب و اندیشه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  گراییتجربه و گرایی. عقل8

  گرایینام –( سیاسی لیبرالیسم – ثانویه و اولیه کیفیات – آگاهی سفید لوح) الک جان. 8

 ( کلی تصورات – زبانی تحلیل – ایدئالیسم و مادی جوهر نفی) . برکلی2

 ( شکاکیت - علیت – شخصی هویت – پدیدارگرایی – تصورات و انطباعات) . هیوم2

 ( اقتصادی لیبرالیسم) اسمیت . آدام4

 :منابع

 .سروش/  فرهنگی علمی اعلم، الدینامیرجالل ترجمه ،5 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 . چشمه نشر معظمی، علی ترجمه ،5 جلد راتلج، فلسفه تاریخ براون، استوارت

 . هرمس سعادت، اسماعیل ترجمه ،81 قرن فلسفه تاریخ بریه، امیل

 .پرواز دریابندری، نجف ترجمه غرب، فلسفه تاریخ راسل، برتراند

  



 آلمانی ایدئالیسم و کانت:  (0) ربغ فلسفه تاریخ

 The History of Western Philosophy (4)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 در جهان. بی و سرگذشت فلسفههای فیلسوفان غرآشنائی با تاریخ فلسفه غرب و اندیشه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

  گراییتجربه و گراییعقل بست. بن8

 ترکیبی هایگزاره –کپرنیکی انقالب –محض عقل نقل –عقل حدود –انتقادی فلسفه) فلسفةکانت .2

 – اخالقی عدقوا –عملی عقل نقد – الطرفینجدلی قضایای –استعالیی تحلیل – استعالیی حس – پیشین

 ( القاخ و دین

 ( عقالنی شهود - محض من) فیشته. 2

 ( دیالکتیک منطق – روح پدیدارشناسی) هگل. 4

 :منابع

 .سروش ،فرهنگی علمی بزرگمهر، منوچهر و سعادت اسماعیل ترجمه ،3 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 .شسرو/  فرهنگی علمی آشوری، داریوش ترجمه ،1 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 . چشمه نشر مرتضوی، حسن ترجمه ،3 جلد راتلج، فلسفه تاریخ هایگینز، کاتلین و سولومون رابرت

 . خوارزمی فوالدوند، اهللعزت ترجمه کانت، فلسفه کورنر، اشتفان

 .ققنوس سیدی، سیدمحمدجواد و اردبیلی محمدمهدی ترجمه روح، پدیدارشناسی و هگل استرن، رابرت

  



 (1) معاصر فلسفه:  (5) غرب فلسفه تاریخ

 The History of Western Philosophy (5): Conteporary Philosophy (1)   عنوان درس به انگلیسی:

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (4تریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 . سوفان معاصر غربیترین فیلمهمهای اندیشهآشنائی با : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 ( ماتریالیسم) فوئرباخ. 8

 ( نومارکسیسم – سیاسی اقتصاد - دیالکتیکی ماتریالیسم) مارکس. 2

  داروینیسم. 2

 ( گراییایمان – اگزیستانسیالیسم) کیرکگور. 4

 - یاستبارشن -( توان خواست) قدرت به معطوف اراده – زندگی به گوییآری – نیهیلیسم) نیچه. 5

 (منظرگرایی

 ( صدق نظریه – معناشناسی) پراگماتیسم .3

 ( لیبیدو – ناآگاه ضمیر – کاویروان) فروید. 1

 :منابع

 . چشمه نشر مرتضوی، حسن ترجمه ،1 جلد راتلج، فلسفه تاریخ تن، ال سی

 .سروش/  فرهنگی علمی آشوری، داریوش ترجمه ،1 جلد فلسفه، تاریخ کاپلستون، فردریک

 . نی نشر رشیدیان، عبدالکریم ترجمه لرز، و ترس یرکگور،ک سورن

 . آگاه نشر آشوری، داریوش ترجمه اخالق، تبارشناسی نیچه، فردریش

 . مرکز نشر حکیمی، محسن ترجمه پراگماتیست، چهار شفلر، اسرائیل

 . نی نشر نجفی، صالح ترجمه بخوانیم، فروید چگونه کوهن، جاش

  



 هاره: منطق گزا(1) جدید منطق

 Modern Logic (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (2منطق )پیش نیاز: 

 راسلی و نظام استنتاج طبیعی.-آشنائی با منطق جدید در چارچوب منطق فرگه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 .کلیات: 8

 منطق ریاضی  . تاریخچه پیدایش8-8

 تفاوت موضوع منطق قدیم و جدید . 8-2

 . تعریف منطق جدید و تمایز آن از منطق قدیم 8-2

 ها و محموالت(. نگاه کلی به مسائل منطق جدید )منطق گزاره8-4

 ها . منطق گزاره2

 . تعریف استدالل و اجزای آن، استدالل استقرای و قیاسی2-8

 های استنتاجی. تعریف صورت استدالل و صورت2-2

 ای بسیط و مرکبها: گزارهسازی در منطق گزارهنمادین. 2-2

 های مرکب عطفی، فصلی، شرطی، دوشرطی و سلبی. معرفی ادات تابع ارزشی و گزاره. 2-4

 تعریف صدق و کذب در منطق جدید. 2-5

 جدول ارزش و محاسبه ارزشها. 2-3

 های محتمل )ممکن الصدق( گوها و جملهگوها )توتولوژی(، دروغراست. 2-1

 سنجش اعتبار و سازگاری به کمک جدول ارزش. 2-1

 معرفی راه کوتاه جدول ارزش در تعیین اعتبار و سازگاری . 2-1

 تعریف برهان، صورتهای استداللی و روشهای مختلف اثبات اعتبار . 2-81

 معرفی دو قاعده استداللی دلیل شرطی و برهان غیرمستقیم )خلف(. 2-88



 های ارزش و قواعد درختها در تعیین اعتبار استدالل. روش درخت. 2-82

 منبع اصلی: 

 مبانی منطق جدید، لطف اهلل نبوی، انتشارات سمت.

 درآمدی بر منطق جدید، ضیاء موحد، انتشارات علمی و فرهنگی. 

 : تکمیلیمنابع 

 مدرس. مبانی منطق و روش شناسی، لطف اهلل نبوی، انتشارات دانشگاه تربیت

 مدخل منطق صورت، غالمحسین مصاحب، انتشارات حکمت. 

 اسداله فالحی، انتشارات سمت.  منطق تطبیقی،

  



 (1) اسالمی عرفان

 Islamic Theosophy (1)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 2فلسفه اسالمی پیش نیاز: 

آشنائی با دانش عرفان، موضوع، مسائل ومبادی آن، هستی شناسی عرفانی، مباحث : اف کلی درساهد

 الهیات بالمعنی االخص در عرفان، عرفان نظری و عملی اسالمی.

 سرفصل درس: 

 . کلیات: 8

 شنائی با عرفان نظری اسالمی: تعریف، موضوع، مسائل و روش و غایت. آ

 ه و کالمعرفان نظری و تفاوت آن با فلسف

 تفاوت عرفان نظری و عملی 

 . مراحل تکون عرفان نظری: 2

 تگاه عرفان اسالمی خاس

 ( 1-2قرن )عربی آشنائی با صوفیان و عارفان برجسته قبل از ابن

 عربی، شاگردان و مکتب او آشنائی با ابن

 مالصدرا و نقش او در تقریب فلسفه و عرفان 

 مقدمه قیصری  تعالیم عرفان نظری بر اساس فصول. 2

 فصل اول: وجودشناسی

 فصل دوم:اسماء و صفات حق 

 فصل سوم: اعیان ثابته 

 فصل چهارم: جوهر وعرض 

 فصل پنجم: عوالم کلی و حضرات خمسه الهی 

 



 منابع: 

 (، یحیی یثربی، انتشارات بوستان کتاب قم.8211عرفان نظری، )

 تاب قم.(، یحیی یثربی، انتشارات بوستان ک8215عرفان عملی، )

 مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم، داوود بن محمود قیصری، انتشارات علمی و فرهنگی.

 شرح مقدمه قیصری بر صوص الحکم، دفتر تبلیغات اسالمی قم. 

 عربی، انتشارات الزهراء. الدین ابنفصوص الحکم، محی

 حمدعلی مودوالری، نشر زوار. بابا سعیدی و ترجمة ماصطالحات الصوفیه، عبدالرزاق کاشانی، تصحیح گل

 و حکمت پژوهشی موسسهتهران:  (، داود بن قیصری.8218، )النبوة و الوالیةرسائل قیصری:کتاب التوحید و 

 .ایران فلسفه

 (، سید حیدر آملی، تهران: بیدار. 8214نص النصوص فی شرح الفصوص، )

ی، تصحیح سید جالل الدین اشتیانی، بوستان (، صائن الدین علی بن محمد ترکه اصفهان8212تمهید القواعد، )

 کتاب قم.

 (، سعید رحیمیان، انتشارات سمت. 8215مبانی عرفان نظری، )

 درآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی، ویلیام چیتک، ترجمه جلیل پروین، انتشارات حکمت. 

 کوب، نشر امیر کبیر. جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین

 پناه، نگارش علی امینی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.  یزدانحکمت عرفانی، یداهلل

 

  



 (1) اسالمی عرفان

 Islamic Theosophy (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8عرفان نظری )پیش نیاز: 

فان، موضوع، مسائل ومبادی آن، هستی شناسی عرفانی، مباحث آشنائی با دانش عر: اهداف کلی درس

 الهیات بالمعنی االخص در عرفان، عرفان نظری و عملی اسالمی.

 سرفصل درس: 

 تعالیم عرفان نظری بر اساس فصول مقدمه قیصری 

 عالم مثال: ششمفصل 

  مراتب کشف و شهود  :هفتمفصل 

  صورت حقیقت انسانی : هشتمفصل 

  یقت محمدیه حق: نهمفصل 

 روح اعظم و مراتب و اسماء آن در عالم انسانی : دهمفصل 

  فصل یازدهم: بازگشت روح اعظم و مظاهر آن به قیامت کبری

 فصل دوازدهم: نبوت و رسالت و والیت

 منابع: 

 (، یحیی یثربی، انتشارات بوستان کتاب قم.8211عرفان نظری، )

 رات بوستان کتاب قم.(، یحیی یثربی، انتشا8215عرفان عملی، )

 مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم، داوود بن محمود قیصری، انتشارات علمی و فرهنگی.

 شرح مقدمه قیصری بر صوص الحکم، دفتر تبلیغات اسالمی قم. 

 عربی، انتشارات الزهراء. الدین ابنفصوص الحکم، محی



 دی و ترجمة محمدعلی مودوالری، نشر زوار. بابا سعیاصطالحات الصوفیه، عبدالرزاق کاشانی، تصحیح گل

 و حکمت پژوهشی موسسهتهران:  (، داود بن قیصری.8218، )النبوة و الوالیةرسائل قیصری:کتاب التوحید و 

 .ایران فلسفه

 (، سید حیدر آملی، تهران: بیدار. 8214نص النصوص فی شرح الفصوص، )

تان ن اشتیانی، بوسصحیح سید جالل الدیترکه اصفهانی، ت (، صائن الدین علی بن محمد8212تمهید القواعد، )

 کتاب قم.

 مبانی عرفان نظری، سعید رحیمیان، انتشارات سمت. 

 درآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی، ویلیام چیتک، ترجمه جلیل پروین، انتشارات حکمت. 

 کوب، نشر امیر کبیر. جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین

 پناه، نگارش علی امینی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی. یداهلل یزدانحکمت عرفانی، 

 

  



 عملی حکمت

 Practical Wisdomعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ندارد. : پیش نیاز

 ق اسالمی، فضایل و رذایل اخالقی.آشنائی با حکمت عملی و مباحث اخال: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 ، موضوع و مسائل. . کلیات: تعریف حکمت عملی و علم اخالق8

 ، نقلی، عرفانی و تلفیقی. فلسفی. رویکردهای مختلف به اخالق: اخالق 2

 . اخالق فلسفی و نظریه اعتدال در اخالق اسالمی2

  اخالقی و رذایل فضایلقوای نفس و . 4

 ضایل اخالقی و روش کسب آنها. اهمّ ف5

 عفت و شجاعت حکمت، ،عدالتفضایل چهارگانه اصلی: . 5-8

  ، نیکوکاریانفاق ،سخاوت. 5-2

  ، صبرراستگوئی ،. صداقت5-2

 رذایل اخالقی و عالج آنها اهمّ . 3

 ، جهل، شَرَه و ترسظلم. 3-8

 : دروغ، سخن چینی، تهمت، غیبتیرذایل اخالقی زبان. 3-2

 ، بخل، حسد، تکبر، عجب.حرص . 3-2

 منابع:

 (، احمد نراقی، انتشارات قم: دهقان. 8211، )الاعادةمعراج 

  مهدی نراقی، قم: انتشارات اسماعیلیان. (،8212ت، )اجامع السعاد

 .اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه: (، مهدی احمدپور و همکاران، قم8214شناخت اخالق اسالمی، )کتاب

 .اول، چاپ نو، طرح انتشارات تبریزى، لطفى محمدحسن ترجمه ارسطو،(، 8211) نیکوماخوس، اخالق



 قم.  زاهدی، انتشارات (، ابوعلی مسسکویه،8214) األعراق، تطهیر و االخالق تهذیب

 .اول چاپ دارالسالم، انتشارات ، اصفهانی راغب ،(8421)،الشریعة مکارم الی الذریعة

 ران،ته دانشگاه انتشارات پژوه، دانش محمدتقى نصیرالدین، تصحیح خواجه (،8211) طوسى، محتشمى، اخالق

 .سوم چاپ

  .اسالمیه علمیه انتشارات  نصیرالدین، خواجه طوسى،(، 8482) ناصری، اخالق

(، ترجمه محمد دامادى، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات 8218تهذیب األخالق، یحیى بن عدى، )

 فرهنگى، چاپ دوم، تهران. 

 (، حسین اترک، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. 8215ه اعتدال در اخالق اسالمی، )نظری

  



  اخالق فلسفه

  Moral Philosophyعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 ندارد.پیش نیاز: 

 فلسفه اخالق، مباحث فرا اخالقی و هنجاری.آشنائی با کلیات : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 های آن. کلیات: تعریف فلسفه اخالق و شاخه8

 . مسائل فرااخالقی2

 در اخالقنظرات شناختاری و ناشناختاری . 2-8

 اخالقی گراییگرایی و ذهنیت. عینیت2-2

 گرایی اخالقیگرایی و مطلقنسبیت. 2-2

 . اخالق هنجاری:2

 گراییه. نتیج2-8

 گرایی. وظیفه2-2

 گرایی. فضیلت2-2

  . اخالق کاربردی4

 . اخالق پزشکی 4-8

  آموزش . اخالق 4-2

 اخالق پژوهش. 4-2

 . اخالق محیط زیست 4-4

 : منابع

 فلسفه اخالق، ویلیام کی. فرانکنا، ترجمه هادی صادقی، انشارات طه. 



ود فتحعلی و علیرضا آل بویه، قم: پژوهشگاه علوم و (، جیمز ریچلز، ترجمه محم8212عناصر فلسفه اخالق، )

 فرهنگ اسالمی. 

تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، قم: مؤسسة اموزشی ، محمدتقی مصباح یزدی، (8214، )فلسفه اخالق

 پژوهشی امام خمینی. 

 (، حسین اترک، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 8212گرایی اخالقی کانت، )وظیفه

 تهران: انتشارات حکمت. (، زهرا خزاعی، 8211فضیلت، )اخالق 

 اول. نو، چاپ طرح تبریزى، انتشارات لطفى محمدحسن رسطو، ترجمه(، ا8211)اخالق نیکوماخوس، 

 تهران: نگاه معاصر. شیرزاد پیک حرفه،  (،8214) ،گراییفایده

 . ، تهران: ققنوسرابرت هولمز، مسعودعلیا(، 8211)مبانی فلسفه اخالق، 

 مک اینتایر، السدر، ترجمه انشاءاهلل رحمتى، انتشارات حکمت، چاپ دوم.(، 8211)تاریخچه فلسفه اخالق، 

تحقیقات  ، یحیى بن عدى، ترجمه محمد دامادى، انتشارات مؤسسه مطالعات و(8218، )تهذیب األخالق

  فرهنگى، چاپ دوم، تهران. 

 ت سروش، چاپ دوم.مدرسى، محمدرضا، انتشارا(، 8213)فلسفه اخالق، 

 . موسسه فرهنگى طه، چاپ اول هادى صادقى، ویلیام کى. فرانکنا، ترجمه(، 8213)فلسفه اخالق، 

 ، انتشارات سروش، چاپ اول. صانعی دره بیدی، منوچهر(، 8211) فلسفه اخالق و مبانى رفتار،

 .لکویت، چاپ دومالمطبوعات، ا وکالةعبدالرحمان بدوى، انتشارات  (،8213) ،النظریةاالخالق 

 

  



 

 : ششمفصل 

 انتخابیدروس تخصصی  هایسرفصل
 

 

  



 (0) اسالمی فلسفه تاریخ

 The History of Islamic Philosophy (4)عنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 نوع واحد: نظری 

 (2تاریخ فلسفه اسالمی )پیش نیاز: 

 آشنائی با فیلسوفان معاصر اسالمی: ی درساهداف کل

 سرفصل درس: 

 آن( بررسی و نقد) تفکیک مکتب. 8

 او اندیشه پیامدهای و احسائی احمد شیخ. 2

 اسالمی فلسفه در آنها ثیرتأ و مستشرقین. 2

 (جعفری تقی محمد باقرصدر، محمد آملی، جوادی مطهری،) او شاگردان و طباطبایی عالمه. 4

  فردید. 5

  اسالمی فلسفه در گرایی سنت جریان و نصر حسین سید .3

 منابع: 

 اسالمی. فرهنگ نشر گواهی، دفتر عبدالرحیم مترجم ، سعید ادوارد(، 8215، )شناسی شرق

 . سمت و همکاران، انتشاراتاشکوری  فنایی محمد ،(اول جلد) اسالمی فلسفه تاریخ بر درآمدی

 لیمن، ترجمه جمعی از استادان، انتشارات حکمت. تاریخ فلسفه اسالمی، حسین نصر و الیور

 سفه در جهان اسالم، حناالفاخوری و خلیل الجر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی. لتاریخ ف

 تاریخ فلسفه در اسالم، م. م. شریف، به کوشش نصراله پورجوادی، نشر دانشگاهی. 

 ن ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، غالمحس

 انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی، دلیسی اولیری، ترجمه احمد آرام، مرکز نشر دانشگاهی. 

 سیر فلسفه در جهان اسالم، ماجد فخری، مرکز نشر دانشگاهی. 

 ما و تاریخ فلسفه، رضا داوری اردکانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. 



 لسفه اسالمی، هانری کربن، ترجمه جواد طباطبائی، نشر مینوی خرد. تاریخ ف

الدین محمد شهرزوری، ترجمه مقصودعلی تبریزی، شمس نزهة االرواح و روضة االفراح )تاریخ العلماء(،

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

 (، به کوشش بهین دارائی، انتشارات دانشگاه تهران. 8211قفطی، ) تاریخ الحکماء

 فه و کالم اسالمی، وات مونتگمری، ترجمة ابوالفضل عزتی، انتشارات علمی و فرهنگی. فلس

 

 

  



 (1) معاصر فلسفه(: 6) غرب فلسفه تاریخ

 The History of Western Philosophy (6): Conteporary Philosophy (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 ابیانتخنوع درس: تخصصی 

 نوع واحد: نظری 

 (8فلسفه معاصر )( و 5تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 های فلسفی معاصرآشنائی با اندیشه: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 ( جهانزیست – پدیدارشناسی) هوسرل. 8

 ( دازاین - اگزیستانسیالیسم) هایدگر. 2

 ( هرمنوتیک) گادامر. 2

  فرانکفورت مکتب. 4

 متأخر شتاینویتگن -( وین حلقه) منطقی پوزیتیویسم –( زبان تصویری نظریه) متقدم ویتگنشتاین. 5

 ( زبانی هایبازی – معنا کاربردی نظریه)

 ( دیگری) لویناس –( ساختارگرایی) سوسور – تحلیلی فلسفه. 3

 ( دریدا - دلوز – فوکو) پساساختارگرایی. 1

 :منابع

 . چشمه نشر مرتضوی، حسن ترجمه ،1 جلد راتلج، فلسفه تاریخ کرنی، ریچارد

 . نی نشر آثارش، متن در هوسرل رشیدیان، عبدالکریم

 . نی نشر آزادانی، زکیه ترجمه بودن،-جهان-در دریفوس، هیوبرت

 . نی نشر نوذری، حسینعلی ترجمه فرانکفورت، مکتب باتومور، تام

 . مانترج خوشنویس، یاسر ترجمه چیست؟، تحلیلی فلسفه گلوک، یوهان هانس

 . فرهنگی و علمی انتشارات منطقی، پوزیتویسم خرمشاهی، بهاءالدین



 . ققنوس حکیمی، محسن ترجمه بیستم، قرن در فرانسه فلسفه ماتیوز، اریک

 . نی نشر رشیدیان، عبدالکریم: فارسی ویراستار مدرنیسم،پست تا مدرنیسم از کهون، الرنس

 . ین نشر تاجیک، محمدرضا ترجمه مدرنیسم، پسا و رگراییپساساختا بر مقدماتی راهنمایی ساراپ، مادن

 

 

 

  



 : منطق محموالت(1) جدید منطق

 Modern Logic (2)عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی الزامی

 نوع واحد: نظری 

 (8پیش نیاز: منطق جدید )

 .طبیعی استنتاج نظام و راسلی-فرگه منطق رچوبچا در جدید منطق با آشنائی: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 نمادین سازی در منطق محموالت: افراد و اوصاف، سورهای وجودی و کلی

  و پابند، مربع تباینات آزادمتغیرهای 

 بسط سورهای وجودی و کلی

 ها، اثبات عدم اعتبار به کمک مثال نقض و بسطمعناشناسی منطق محمول

 ای )منطق نسب(، سورهای متداخل رابطهمعرفی محموالت 

 براهین منطق محموالت، معرفی چهار قاعده مربوط به سور و نقض سور

 های ارزش در منطق محموالت درخت

 این همانی و قواعد آن 

 های منطقی ومشکالت فلسفی منطق محوالت توصیفات خاص، پارادوکس

 تطبیق منطق محموالت جدید و قیاسهای حملی ارسطویی

 مختصری در باب منطق موجهات و منطق سه ارزشی در منطق جدید 

 بع اصلی: امن

 .، چاپ سیزدهملطف اهلل نبوی، انتشارات سمت (.8211. )مبانی منطق جدید

 . ، چاپ یازدهمضیاء موحد، انتشارات علمی و فرهنگی (.8213. )درآمدی بر منطق جدید

 : تکمیلیمنابع 

 هلل نبوی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.مبانی منطق و روش شناسی، لطف ا

 . ، چاپ پنجمضیاء موحد، انتشارات هرمس (.8211. )منطق موجهات



 ناشر: آبان مهر.غالمرضا یاسی پور. (. 8213. )مختصری از منطق ریاضی )حساب محموالت(

 . ، چاپ دومغالمحسین مصاحب، انتشارات حکمت (.8233مدخل منطق صورت. )

  ، چاپ دوم.اسداله فالحی، انتشارات سمت. (.8211. )منطق تطبیقی

 درآمدی نو به منطق نمادین: منطق محوالت، پل تیدمن و هاوارد کهین، ترجمه رضا اکبری، دانشگاه امام صادق.

 

  



 علم فلسفه

  Philosophy of Scienceعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 وع واحد: نظری ن

 (5پیش نیاز: فلسفه غرب )

 ، مسائل فلسفی دربارة علوم تجربی و روش آنها.لمعآشنائی با کلیات فلسفة : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . کلیات: تعریف علم و فلسفه علم، اهمیت و نیاز به فلسفه علم 8

 علم تاریخ با . آشنایی2

 نیوتنی، یزیکف گالیله، کپرنیک، بطلمیوسی، هیأت ارسطویی، فیزیک باستان، . تاریخ علم از یونان2-8

 کوانتومی مکانیک نسبیت، الکترومغناطیس، نظریه

 (تجربی روش) بیکن . فرانسیس2

 همپل استقرا، پارادوکس ی. تأییدگرایی و مسأله4

 تحدید یگرایی، مسألهابطال بودن، مشاهده، بارپوپر، نظریه . کارل5

 گراییلابطا بر دوئم . نقد3

 پوانکاره قراردادگرایی .1

 (علمی هایانقالب -پارادایم) کون . تامس1

 کواین گرایی. کل1

 رئالیسم.آنتی و رئالیسم .81

 :منابع

 . حکمت کرمی، حسین ترجمه علم، فلسفه لیدیمن، جیمز

 .معاصر فرهنگ پناهنده، هومن ترجمه علم، فلسفه اکاشا، سمیر

  .سمت زیباکالم، سعید مهترج علم، چیستی چالمرز، آلن



 فلسفه علم در قرن بیستم، دانالد گلیس، ترجمه حسین میانداری، مؤسسة فرهنگی طه و سمت. 

 فلسفه علوم طبیعی، کارل همپل، ترجمه حسین معصومی همدانی، مرکز نشر دانشگاهی. 

 از آگوستین تا گالیله، آ. سی. کرومبی، ترجمه احمد ارام، انتشارات حکمت. 

 اکتشافات علمی، کارل پوپر، ترجمه حسین کمالی، انتشارات علمی و فرهنگی. منطق 

 ی و ترجمه شاپور اعتماد، نشر مرکز. روآو دیگران، گرد فلسفة تکنولوژی، مارتین هایدیگر

 لتعارف للمطبوعات. رااألسس المنطقیة لإلستقراء، سید محمدباقر صدر، بیروت: دا

 انگ، ترجمة امیر دیوانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چیستی قانون طبیعت، دیوید آرمستر

  



 ذهن فلسفه

 Philosophy of Mind عنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 نوع واحد: نظری 

 (5تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 نفس و بدن، تجرد و جاودانگی نفسآشنائی با مباحث علم النفس، فلسفة ذهن، : اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . کلیات: تعریف، چیستی و مسائل فلسفه ذهن 8

 . مسئله ذهن و بدن2

  انگاری و تقریرهای مختلف آن. دوگانه2

 های مختلف در باب نفس )روح(. دیدگاه8-2

 . دالیل فلسفی اثبات نفس2-2

 انگار. نظریات یگانه4

 . نظریه ماتریالیستی4-8

 . نظریه این همانی 4-2

 . نظریه رفتارگرایی4-2

 . نظریه کارکردگرایی4-4

  . مسئلة اذهان دیگر5

 منبع اصلی:  

 (، کیت مسلین، مهدی ذاکری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 8211درآمدی بر فلسفه ذهن، )

 : تکمیلیمنابع 

 نگار.  و نقش: زبان، ناشرخوش نیلوفر و داور مهران: ، مترجمتامپسون مل (،8411، )ذهن فلسفه با آشنایی

  .منتشر لگا نشر، پوراسماعیل یاسر ترجمه ،بیلی اندرو (،8411، )ذهن فلسفه بزرگ متفکران

 یوسفی، نشر نی. کمبل، مترجم محمد (، نیل8211، )ذهن فلسفه بر کوتاه درآمدی



 رضایی، انتشارات صراط. شیخ ینحس: ریونزکرافت، مترجم (، ایان8211) فلسفه ذهن، یک راهنمای مقدماتی،

 (، سیروس یونس ادیانی، انتشارت نقش جهان.  8218فلسفه ذهن و معنی، )

 علوم پژوهشگاه پوراسماعیل، ناشر یاسر (، مترجم8212مقاالت، ) مجموعه: ذهن فلسفه در کارکردگرایی نظریه

 اسالمی.   فرهنگ و

 قم.  کتاب بوستان هلوانیان، ناشرپ (، احمد8212مالصدرا، ) نظر از بدن و نفس رابطه

 فرهنگ و علوم پژوهشگاه نویسندگان، ناشر از (، جمعی8212مقاالت، ) مجموعه: بدن و نفس مسئله و اسالم

 اسالمی. 

فروشانی،   عموسلطانی (، محمدمهدی8411گرایی، )نوخاسته و متعالیه حکمت منظر از بدن و نفس رابطه بررسی

 اسالمی.  نگفره و علوم پژوهشگاه ناشر

  



 زبان فلسفه

 Philosophy of Languageعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی انتخابی

 نوع واحد: نظری 

 (5تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 آشنائی با مباحث فلسفه زبان: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 (صافی حسین هترجم چپمن، شیوان شناسی،زبان به فلسفه از: منبع دوم، و اول جلسه) زبان فلسفه و شناسیزبان. 8

 پیرس و سوسور از پیش شناسیزبان. 8-8

 پیرس و سوسور زبانشناسی. 8-2

 پیرس و سوسور از پس زبانشناسی. 8-2

 راسل و فرگه از پیش زبان فلسفه. 8-4

 راسل و فرگه زبان فلسفه. 8-5

 راسل و گهفر از بعد زبان فلسفه .8-3

  زبانی فلسفه و زبان فلسفه. 2

 (امینی میثم ترجمه الیکن، ویلیام زبان فلسفه به درآمدی: منبع چهارم، و سوم جلسه) معنا هاینظریه. 2

 چیست؟ نظریه. 2-8

 چیست؟ معنا ینظریه. 2-2

 مرجع معنا، لفظ، گانه سه. 2-2

 (رشناسیمنظو) کاربردشناسی معناشناسی، نحوشناسی، گانه سه. 2-4

 معنا هاینظریه اجمالی معرفی. 2-5

 معنا ارجاعی هاینظریه. 2-5-8

 کریپکی و میل: مستقیم ارجاع هاینظریه. 2-5-8-8

 راسل و فرگه: غیرمستقیم ارجاع هاینظریه. 2-5-8-2

 الک جان ذهنی هایایده نظریه.  2-5-2



 ویتگنشتاین کاربردی نظریه. 2-5-2

 گرایس( روانشناختی) یمنظورشناخت نظریه. 2-5-4

 سرل _ آستین گفتاری افعال نظریه. 2-5-5

 (اول فصل الیکن کتاب: منبع ششم، و پنجم جلسه) معنا ارجاعی نظریه. 4

 نظریه تقریر. 4-8

 بررسی و نقد. 4-2

 ( الیکن کتاب دوم فصل منبع دهم، نهم، هشتم، هفتم، جلسه) معین وصفهای معنای درباره راسل نظریه. 5

 (معین وصفهای و خاص اسامی) مفرد الفاظ معنای درباره اساسی معمای چهار. 5-8

 ناموجودها به ظاهری ارجاع. 5-8-8

 وجودی سالبه قضایای. 5-8-2

 فرگه اینهمانی معمای. 5-8-2

 جانشینی معنای. 5-8-4

 راسل معین وصفهای نظریه تقریر. 5-2

 راسل نظریه بررسی و نقد. 5-2

 ناستراسو نقدهای. 5-2-8

 دانالن نقدهای. 5-2-2

 و سوم فصل منبع چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم، یازدهم، جلسه) خاص اسامی معنای درباره فرگه نظریه. 3

 (الیکن کتاب چهارم

  اساسی معمای چهار اساس بر فرگه نظریه تقریر. 3-8

 فرگه نظریه بررسی و نقد. 3-2

 خاص میاسا معنای ایخوشه نظریه و سرل جان نقدهای -3-2.8

 خاص نامهای معنای تاریخی علی نظریه و کریپکی سول نقدهای. 3-2-2

 اصلی: منابع

 امینی، انتشارات هرمس.  محمد میثم ترجمه الیکن، ویلیام (.8211. )زبان فلسفه به درآمدی

 ، ناشر: گام نو.صافی حسین ترجمه چپمن، شیوان(. 8215) .شناسیزبان به فلسفه از

 : تکمیلیمنابع 

 . ترجمه محمدحسین وقار. انتشارات اطالعات. سوامس اسکات(. 8211فه زبان. )فلس

 . ترجمة یاسر خوشنویس. انتشارات حکمت. پیکاک کریستوفر (.8212. )زبان فلسفهآشنایی با فلسفه تحلیلی، 

 پارسی. نویسه زندی. نشر محمد لی. ترجمة بری (.8211) .زبان فیلسوفان بزرگترین



 جلیلی.  احمدرضا ایرانمنش آلستون. ترجمة احمد. پ. ویلیام(. 8218) زبان. فلسفه

 محمودرضا(. 8211. )پسامدرنیته و مدرنیته سنت، بر مبتنی تحلیلی: اسالمی و ایرانی حکمت در زبان فلسفه

 . انتشارات دانشگاه لرستان. مرادیان

 و علمی رزاقی. انتشارات مهدی اخوان و مهدی الیکن. ترجمة (. ویلیام8211). (معاصر مدخلی) زبان فلسفه

 .فرهنگی

 

  



 تاریخ فلسفه

 Philosphy of Historyعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی انتخابی

 نوع واحد: نظری 

 (5تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 : آشنائی با چیستی و مسائل فلسفه تاریخاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . فلسفه نظری تاریخ 8

 . پیدایش فکر تاریخی در غرب8-8

 . اوصاف فلسفه نظری تاریخ8-2

 . فلسفه نظری تاریخ نزد ویکو، هردر، کانت و هگل8-2

 . فلسفه تحلیلی تاریخ یا علم تاریخ 2

 . تفاوت فلسفه تاریخ و علم تاریخ2-8

 . آیا تاریخ علم است؟ 2-2

 ن بر اساس قانون، روایت و ...(. انواع تبیین در تاریخ )تبیی2-2

 . علیت و عینیت در تاریخ4-2

 . حقیقت )صدق( در  تاریخ )نظریه مطابقت، انسجام، ...(5-2

 . تاریخ نزد فالسفة پست مدرن2

 . فلسفه تاریخ و سابقة آن در تمدن اسالمی 4

 نگاری و انواع آن در تمدن اسالمی. تاریخ4-8

 اریخ در متون دینیهای ناظر بر فلسفه ت. آموزه4-2

 خلدون، طرح علم عمران و اصول آن. فلسفه تاریخ ابن4-2

 . نقد و بررسی فلسفه تاریخ معاصر نزد متفکران اسالمی )مطهری، شریعتی، ...(4-4

 



 منابع: 

 (، کریم مجتهدی، تهران: سروش.8211فلسفة تاریخ، )

(، پل ادواردز، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: 8213فلسفه تاریخ: مجموعه مقاالت از دایره المعارف فلسفه، )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 (، آ. بی. توین، ترجمه حسن کامشاد، تهران: خوارزمی. 8215موّرخ و تاریخ، )

(، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: 8211خلدون، )مقدمة ابن

 اپ سیزدهم. علمی و فرهنگی، چ

 فرهنگی.  و (، محسن مهدی، ترجمة مجیدمسعودی، تهران: علمی8212خلدون، )فلسفه تاریخ ابن

 عنایت، تهران: شفیعی. حمید(، فردیریش ویلهلم هگل، ترجمه 8211عقل در تاریخ، )

 

 

 

  



 هنر فلسفه

 Philosophy of Artعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 ع درس: تخصصی انتخابینو

 نوع واحد: نظری 

 .(5فلسفه غرب ) تاریخ پیش نیاز:

 : آشنایی با مباحث فلسفی در هنر و زیبایی شناسیاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . کلیات: 8

 . تعریف فلسفة هنر، موضوع، غایت و هدف.8-8

  . معرفی اجمالی مسائل و تاریخچة فلسفة هنر8-2

 . چیستی هنر 2

 ظریة تقلید. ن2-8

 . نظریة بیان 2-2

 . نظریة فرم2-2

 گرا )نوویتگنشتاینی(. نظریة غیرذات4-2

 های نهاد و تاریخی . نظریه5-2

 . تفسیر هنر 2

 . نقد هنر 4

 شناسی. بررسی و تحلیل نظر متفکران اسالمی در باب هنر و زیبایی5

 منابع: 

 سوره مهر. (، غالمرضا اعوانی، انتشارات 8215حکمت معنوی هنر، )

 (، ترجمة صالح طباطبائی، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران. 8213درآمدی بر فلسفه هنر، نوئل کارول، )

 ( بابک احمدی، تهران: نشر مرکز. 8211حقیقت و زیبایی، )

 (، رابرت ویلکینسون، ترجمة امیر مازیار، فرهنگستان هنر. 8215هنر، احساس و بیان، )



(، جان هسپرس و منرو بیردزلی، ترجمة محمد سعید حانیی کاشانی، تهران: 8211یبایی شناسی، )تاریخ و مسائل ز

 هرمس. 

 (، گوردن گراهام، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس. 8214فلسفه هنرها، )

 (، آزوالد هنفلینگ، ترجمه علی رامین، تهران: شهر کتاب، هرمس.  8211چیستی هنر، )

  



  (1های مضاف )فلسفه

 Philosophy of Science and Mindعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی انتخابی

 نوع واحد: نظری 

 (4پیش نیاز: تاریخ فلسفه غرب )

 های مضاف شامل فلسفه علم و فلسفه ذهن.: آشنائی با فلسفهاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 د.وخالصه شگزینش و  توسط استادم و فلسفه ذهن سرفصلهای ذکر شده برای دروس فلسفه عل

 

  



 (1فلسفه های مضاف )

 Philosophy of Language, History and Artعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی انتخابی

 نوع واحد: نظری 

 (4پیش نیاز: تاریخ فلسفه غرب )

 زبان، فلسفه تاریخ و فلسفه هنر.های مضاف شامل فلسفه : آشنائی با فلسفهاهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 د.وخالصه شگزینش و  استاد سرفصلهای ذکر شده برای دروس فلسفه زبان، فلسفه تاریخ و هنر توسط

 

 

  



 انتقادی تفکر

 Critical Thinkingعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 نوع واحد: نظری 

 (2منطق )پیش نیاز: 

 آشنائی با فنون منطقی و استداللی تفکر انتقادی: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 ، روش، غایت و هدف.. کلیات: چیستی تفکر انتقادی8

 . راههای کسب معرفت 8-8

 ها، معرفت مباشر و معرفت مهارتی(. اقسام معرفت )معرفت گزاره8-2

 . روش ومراحل تفکر انتقادی 2

 ها معناشناسی واژه. 2-8

 گرایانه گرایانه و غیرذات. تعریف ذات2-8-8

 . تعاریف نظری، اقناعی، بافتی، متنی، عملی، اجرایی، معجمی و لغوی2-8-2

 ها فرض. کشف پیش2-2

 . مطالبه دلیل و ارزیابی آن 2-2

 های استدالل: عقلی، نقلی، تجربی،؛ کاربرد و تفاوت آنها . روش2-2-8

 سام استدالل مباشر و غیرمباشر . اق2-2-2

. اقسام مغالطات )تبیین مغالطی، ادعای بدون دلیل، مغالطات در مقام نقد، مغالطات در مقام دفاع، مغالطه در 2

 فرض، مغالطات صوری، مغالطات ربطی(استدالل، مغالطه در پیش

 منابع:

 . خمینی ماما پژوهشی و آموزشی موسسه، خواص امیر(، 8211، )نقدی تفکر درسنامه

 (، چت مایرز، ترجمه خدایار ابیلی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم. 8212آموزش تفکر انتقادی،)



 (، انتشارات مهر امیرالمؤمنین.8214نژاد، )تفکر انتقادی، نواهلل خلیل زاده، اکبر سلیمان

 هاجر. (، علی شیروانی، انتشارات 8211ها، )درآمدی بر آموزش منطق: روش نقد اندیشه

 اللقدر.  لیلة(، علی صفایی حائری، انتشارات 8211ها، )ها و نقد مکتبروش نقد؛ نقد هدف

 (، علی شیروانی، انتشارات پژوهشگاه فرهگ و اندیشه اسالمی. 8211نقد و خالقیت در تفکر، )

اب، تهران: مؤسسه (، گروهی از نویسندگان، به اهتمام خانه کت8213کتاب نقد و نقد کتاب )مجموعة مقاالت(، )

 خانه کتاب. 

Critical Thinking: A Concise Guide. (2020). Tracy Bowell; Robert Cowan; Gary 

Kemp. Routledge, 5th Edition.  

Critical Reasoning: A Practical Introduction. (2009). Anne Thomson, Routledge, 3rd 

Edition. 

 

 

   



 شناسی معرفت

 Epistemologyبه انگلیسی: عنوان درس 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 نوع واحد: نظری 

 ( 4( و تاریخ فلسفه غرب )2منطق )پیش نیاز: 

 شناسی، چیستی معرفت، اقسام آن، امکان معرفت و ... . آشنائی کلی با مباحث معرفت: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 کلیات: . 8

 شناسی، تعریف، موضوع، غایت و هدف چیستی معرفت. 8-8

 امکان معرفت حقیقی االمر،واقع و نفس عریف معرفت حقیقی،. ت8-2

 . علم، یقین، ظن، شک و اقسام آنها8-2

  . شکاکیت و اقسام آن8-4

 . انواع معرفت 2

 . انواع علم: علم حصولی و حضوری2-8

 . انواع تصور: جزئی و کلی2-2

 اهیم کلی . انواع مف2-2

 شناسیمرور بر تاریخچه معرفت. 2

 . فالسفه یونان باستان )افالطون و ارسطو(2-8

 گرایی، نوافالطونیان(گرایی، شک. یونانی مآبی )تجربه2-2

 گروی(گروی، نامگروی، مفهوم. تفکر قرون وسطا )نظریات واقع2-2

 گروی، دیدگاه کانت(گروی، تجربه. دورة جدید )عقل2-4

 ی معرفت مباد. 4 

 گرا . دیدگاه فیلسوفان حس4-8

 گرا. دیدگاه فیلسوفان عقل4-2



 . دیدگاه فیلسوفان اسالمی 4-2

 تحلیل معرفت . 5

 . تعریف سه جزئی معرفت )باور صادق موجه(5-8

 های نقض گتیه( جزئی معرفت )مثال. اشکاالت تعریف سه5-2

 مطابقت . نظریه 5-2

 گرویانسجام. نظریه 5-4

 ظریه پراگماتیسم. ن5-5

 منابع: 

 (، محمدتقی فالح، مجموعه معارف. 8211درآمدی بر معرفت شناسی معاصر و دینی، )

(، دیوید والتر هاملین، ترجمه شاپور اعتماد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 8213شناسی، )تاریخ معرفت

 مطالعات فرهنگی. 

 وه بهبهانی، نشر نی. ترجمه کالیندا زاگزبسکی،  (،8212) شناسی،معرفت

 ، چاپ بیست و نهم.خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه، زاده حسین(، 8211، )شناسیمعرفت

، ترجمه هاشم اسویتمن برندن و گایوت داگالس. آر (،8213شناسی دینی، )رویکردهای معاصر در معرفت

 مروارید، نشر نی. 

 ظهیری، انتشارات ققنوس. ترنمارتین، مترجم نس. ام (، رابرت8214، )شناسیمعرفت

 رضوی: اسالمی علوم دانشگاه اسالمی کالم و فلسفه پژوهشی (، گروه8211شناسی ، ) معرفت مقاالت مجموعه

 رضوی. اسالمی علوم دانشگاه: فعالی، مشهد محمدتقی نظر زیر دیگران، و رقوی جواد

 د عادل، تهران: فکر روز. نظریه معرفت در فلسفه کانت، یوستوس هارتناک، ترجمه غالمعلی حدا

 (، محمدحسین طباطبائی، مجموعه آثار استاد مطهری، تهران: صدرا. 8211اصول فلسفه و روش رئالیسم، )

 (، ابوحامد غزالی، شرح دکتر علی بو ملحم، بیروت: دار الهالل.2112معیار العلم فی فن المنطق، )

 .االسالمیةسن محمد مکی العاملی، بیروت: الدار ق(، جعفر سبحانی، به قلم شیخ ح8488، )نظریة المعرفة

 

 

 

  



 دین فلسفه

 Philosophy of Religionعنوان درس به انگلیسی: 

  1تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 نوع واحد: نظری 

 (2کالم )پیش نیاز: 

 آشنائی با مسائل فلسفه دین: اهداف کلی درس

( همپوشانی 2( و )8ید کالمی )های درس مسائل جدبا سرفصلباید ندرس، این  )سرفصلسرفصل درس: 

 . داشته باشد(

 . کلیات: چیستی فلسفه دین و مسائل آن8

  آنتعریف  تعاریف دین و مشکل .2

  . اخالق و دین2

 . دیدگاه وابستگی اخالق به دین2-2

 . دیدگاه استقالل اخالق از دین2-2

 معجزه . 4

 تعریف معجزه. 4-8

 امکان معجزه . 4-2

 اثبات معجزه . 4-2

 داللت معجزه . 4-4

  . مرگ و جاودانگی5

 . حقیقت مرگ و بقاء روح 5-8

 . انواع جاودانگی )شخصی و غیرشخصی(5-2

 . هویت شخصی انسان و بقاء آن5-2

 سروش دکتر عبدالکریمشریعت تئوریک . نظریة قبض و بسط 3

 وحیبسط تجربة نبوی و رؤیاانگاری نظریة . 1



 منبع اصلی: 

 (، مایکل پترسون و همکاران، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: نشر نو. 8211عقل و اعتقاد دینی، )

 (، انتشارات سمت و دانشگاه قم. 8218جستارهایی در کالم جدید، محمد محمدرضایی و دیگران، )

 : تکمیلی منابع

 .اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه (، محمدامین احمدی،8211)، نگرشی نو به معجزه، نمونغیبمعجزه یا 

 (، رضا اکبری، بوستان کتاب قم. 8211جاودانگی، )

 .اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه(، جواد دانش، 8212دین و اخالق، )

 (، عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط. 8211قبض و بسط تئوریک شریعت، )

 (، عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.8211های مستقیم، )صراط

(، عبداهلل نصری، تهران: 8211کالم خدا، تحلیل و نقد دیدگاه روشنفکران دینی دربارة وحی و تجربه نبوی، )

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

سنت و سکوالریسم، گفتارهایی از عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان و محسن 

 (، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط. 8218دیور، )ک

 (، آولین پالنتینگا، ترجمة محمد سعیدی مهر، قم: مؤسسة فرهنگی طه. 8213فلسفة دین، خدا، اختیار و شرّ، )

 (، محمدامین احمدی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 8215انتظار بشر از دین، )

 جمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران: صراط. (، تر8214کالم فلسفی )مجموعه مقاالت(، )

 (، احد فرامرز قراملکی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر. 8211هندسة معرفتی کالم جدید، )

 

 

  



 تطبیقی فلسفه

  Comparative Philosophyعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابینوع درس: تخصصی 

 حد: نظری نوع وا

 (5) حکمت متعالیهو  (5)تاریخ فلسفه غرب پیش نیاز: 

 آشنائی با روش مطالعة تطبیقی بین نظریات  فلسفی اسالمی و غربی.: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 . کلیات: چیستی فلسفه تطبیقی، تعریف، روش، هدف، فایده و تاریخچه. 8

 اسالمی و غربی  انفولسیف از منظرهای زیر بررسی تطبیقی سرفصل. 2

)مباحث اصالت وجود وماهیت، مسئله وحدت و کثرت، وجود ذهنی و عینی، ذات  وجود و ماهیت. 2-8

 مختلف در باب آن( یگرایی، کلی و جزئی، بحث کلیات و دیدگاههاو ذات

، ا. بحث علیت )از منظر فیلسوفان اسالمی و غربی، مانند: جان الک، برکلی، هیوم، کانت، ابن سین2-2

 غزالی، مالصدرا، عالمة طباطبائی، ...( 

شناسی )مباحث حقیقت نفس، دالیل تجرد نفس، حدوث و قدم آن، قوای نفس، رابطة نفس و . نفس2-2

 بدن، حقیقت مرگ، بقاء نفس و جاودانگی( 

. خداشناسی )مباحث مفهوم خدا، امکان شناخت خدا، اوصاف خدا، سرمدیت خدا، فعالیت خدا در 2-4

 هدف آفرینش، نظام احسن، چگونگی آفرینش زمانمند و مکانمند(  جهان،

 گرایی و شکاکیت، مبناگرایی، ...(شناسی )مباحث: اصالت عقل و تجربه، جزم. معرفت2-5

 منابع: 

 فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمه جواد طباطبائی، نشر توس.  

 فلسفه تطبیقی، رضا داوری اردکانی، نشر ساقی. 



گران، در: زائر شرق، تدوین شهرام پازوکی، فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن، محمدرضا ریخته مبانی

 تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

 (، حسین سلیمانی آملی، تهران: علمی و فرهنگی. 8211فلسفه تطبیقی و تطبیق فلسفی، )

 اهلل خادمی، بوستان کتاب قم. (، عین8211گرا، )علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان وتجریه

 . شناسی تطبیقی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانهرم هستی، مهدی حائری یزدی، تحلیلی از مبادی هستی

 کاوشهای عقل نظری،  مهدی حائری یزدی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

 زمی. مسائل فلسفه، برتراند راسل، ترجمه منوچهر بزرگمهر، خوار

 ، ترجمه یحیی مهدوی و همکاران، خوارزمی. ، ژان والمابعدالطبیعة

 منابع آموزشی دروس تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسالمی اعم از حکمت مشاء، اشراق و متعالیه. 

 

  



 کودک برای فلسفه

  Philosophy for Childrenعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 انتخابیتخصصی  نوع درس:

 نوع واحد: نظری 

 . (2( و فلسفه غرب )4حکمت متعالیه )پیش نیاز: 

آشنائی با مباحث فبک )فلسفه برای کودکان( جهت استفاده در آموزش کودکان در : اهداف کلی درس

 هامدارس و مهد کودک

 سرفصل درس: 

 : کلیات. 8

 (کودک برای فلسفه) فبک چیستی و تعریف. 8-8

 کودکان برای فلسفه برنامه  رویکردهای و تاریخچه مبانی، ها، ضرورت ،اهداف. 8-2

 کودک حوزه فلسفی مباحث به . مروری8-2

 فبک برنامه های او درو ویژگی گر. تسهیل2

 فبک  ابزارهای های. ویژگی2

 کودکان ورزی فلسفه امکان و شناختی رشد . روانشناسی4

 کندوکاو حلقه در مراقبتی . تفکر5

 خالق تفکر وزش. آم3

 کندوکاو حلقه در گرتسهیل هایمهارت و  کندوکاو . حلقه1

 کندوکاو حلقه . اجرای1

 (استدالل) . تفکرنقادانه1

 ( مغالطه) . تفکرنقادانه81

 کودکان برای فلسفی های. داستان88

 

 



 منابع اصلی: 

 و انسانی علوم ژوهشگاهپ(. 2و8 ج. )نوجوانان و کودکان برای فلسفی کندوکاو(. 8213) .سعید ناجی،

 .تهران. فرهنگی مطالعات

 : تکمیلی منابع

 پرسشگری و ورزیفلسفه مهارت افزایش بر داستان تأثیر(. »8213) .ژاله کیانی، و حسین اسکندری،

 .1 شماره. درسی برنامه مطالعات فصلنامه. «آموزاندانش

 .تهران .تربیت کمال. بهرنگی محمدرضا هترجم. آموزشی مدیریت در فلسفی ذهنیت(. 8212) .فیلیپ اسمیت،

 فصلنامه. «نلیپم ماتیو انتقادی تفکر آموزشی الگوی فلسفی مبانی بررسی و نقد(. »8218) .جعفر جهانی،

 .42 شماره(. س)الزهرا دانشگاه انسانی علوم

. «لیپمن ویمت روش به توجه با کودکان برای فلسفه در فلسفه نقش و مفهوم بررسی(. »8218) .علی ستاری،

 .8 شماره. کالمی ـ فلسفی هایپژوهش فصلنامه

 هایپژوهش فصلنامه. «اسالمی وتربیتتعلیم نظام در کودکان فلسفی آموزش(. «8218) .ابهری سلیمانی

 .8 شماره. کالمی ـ فلسفی

 فرا هایچالش و ایران در کودکان برای فلسفه آموزش به نگاهی(. »8211) .محمدعلی اسدی، شریفی

 .81 شماره. عقلی معارف فصلنامه. «کودکان برای فلسفه آموزش یرو

 دانشگاه انسانی علوم فصلنامه. «کودکان برای فلسفه آموزش برنامه(. »8211) .مسعود مقدم، صفایی

 .21 و 23 شماره(. س)الزهرا

 و تفکر هفصلنام. «جامعه با فلسفه پیوند سوی به گامی کودکان؛ برای فلسفه(. »8211) الهام فخرایی،

 .8 شماره. کودک

 وینن اندیشه فصلنامه. «فیر برنی و لیپمن هایسبک مقایسه(. »8214) زهرا امی، و احد قراملکی، فرامرز

 .2 شماره. دینی

 .تهران. گاج. سرمد غالمعلی ترجمه. تفکر آموزش(. 8211) رابرت فیشر،

 طالعاتم فصلنامه. «فلسفه مفهوم سر بر چالش: کودکان به فلسفه آموزش امکان(. »8213) یحیی قائدی،

 .1شماره. درسی برنامه

 .دواوینتهران: انتشارات . کودکان به فلسفه آموزش نظری مبانی بررسی(. 8212) یحیی قائدی، 

 ترجمه. «تربیت و تعلیم فلسفه در جدید رویکردی نوجوانان، و کودکان برای فلسفه(. »8211) متیو لیپمن،

  .8 شماره. فرهنگ فصلنامه. ناجی سعید



 علوم انسانی فلسفه

  Philosophy of Humanitiesعنوان درس به انگلیسی: 

  2تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 نوع درس: تخصصی انتخابی

 نوع واحد: نظری 

 (4تاریخ فلسفه غرب )پیش نیاز: 

 آنها نقد و انسانی علوم نظری بنیادهای و مبانی شناخت: اهداف کلی درس

 سرفصل درس: 

 ف و مفاهیم مرتبطکلیات: تعریف، اهمیت، اهدا .8

 های صورت گرفته در زمینه فلسفه علوم انسانیتاریخچه: پژوهش  .2

 آنها مبانی رسیرب و غربیعلوم انسانی  .2

 هستی شناختی  مبنای. 2-8

 معرفت شناختی  مبنای .2-2

 انسان شناختی  مبنای .2-2

 دین شناختی ای مبن .2-4

 ی ارزش شناختی مبنا .2-5

 ای روش شناختی مبن. 2-3

 آنها ینامببررسی و  علوم انسانی اسالمی .4

 مبنای هستی شناختی . 4-8

 مبنای معرفت شناختی  .4-2

 مبنای انسان شناختی  .4-2

 مبنای دین شناختی  .4-4

 مبنای ارزش شناختی  .4-5

 مبنای روش شناختی . 4-3

قلمرو اسالم در عرصة علوم انسانی )رابطة اسالم با مسائل تجربی و بنیادهای فکری و ارزش های فردی و . 5

 اجتماعی علوم انسانی(



 منابع 

 م: دفتر نشر معارف. نظری(، ق(، فلسفه علوم انسانی )بنیادهای8214خسروپناه، عبدالحسین )

 (، معنا و مبنای علوم انسانی اسالمی، تهران: انتشارات آفتاب توسعه. 8211غالمی، رضا )

 

 

 


