
 بسمه تعالي

 “ مباني فلسفي تربیت اسالمي ”درس  

 

اهداف تربيت  و آشنايي دانشجويان با مفاهيم و مولفه هاي اساسي تربيت اسالمي، متشکل از مبانيهدف درس: 

 اسالمي و چگونگي نيل به ساختاري جامع و منسجم و بهره گيري از آن در نقد و ارزيابي ديدگاه هاي تربيتي.

 عناوین و سرفصل ها: 

تربيت، غايات و اهداف تربيت فلسفي : تأمل در مفاهيمي نظير مبنا، مباني اجتماعي و مباني مباحث مقدماتي

 مروري بر مباني نظري برخي مکاتب فلسفي.  -اسالمي

 

 1مباني خداشناختي. -: خداشناسي، پشتوانه جهان شناسي و انسان شناسيخداشناسي در تربیت اسالميحيطه 

مباني  –در مراتب امر  -: تأملي در عالم خلق و عالم امر، اثبات عالم امر هستي شناسي در تربیت اسالمي حيطه

 هستي شناختي.

 

: انسان در عوالم سه گانه وجود ماده، مثال و عقل، تفسير انسان به  حیطه انسان شناسي در تربیت اسالمي

 يت انسان شناسي، مباني انسان شناختي.انسان، راه شناخت خود از بيگانه، امکان و اهم

 

: جايگاه شناخت شناسي، مسئله وجود ذهني و نقش آن در شناخت معرفت شناسي در تربیت اسالمي حيطه

 شناسي، تبيين مسائل شناخت شناسي در گروِ هستي شناسي شناخت مي باشد. مباني معرفت شناختي.

از ارزشهاي اخالقي و زيباشناختي، معاني حقيقي و  : ارزش ها، اعم ارزش شناسي در تربیت اسالمي حيطه

 اعتباري )در ديدگاه عالمه طباطبايي( ، مباني ارزش شناختي.

 

 جمع بندی و با هم نگری

 

  باسمه تعالي

 کتابشناسي درس مباني فلسفي تربیت اسالمي )مقطع دکتری(

 

                                                 
عناوين مباني خداشناختي، هستي شناختي، انسان شناختي، معرفت شناختي و ارزش شناختي در برنامه تفصيلي درس به اطالع دانشجويان محترم . 1

 خواهدرسيد.
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 انتشاراتي منادي تربيت.، تهران: مؤسسه فرهنگي و فلسفه تربیتي اسالم با رویکرد تطبیقي( 1389. شرفي، محمدرضا )9

گزارش نهایي تلفیق یافته های مطالعات نظری، ( 1388. صادق زاده، علي رضا؛ حسني، محمد؛ کشاورز، سوسن؛ احمدي، آمنه)10

 ، تهران: شوراي عالي آموزش و پرورش.بنیان تحول راهبردی در نظام جمهوری اسالمي ایران

 ، ترجمه و تعليقات: صادق الريجاني، قم: مؤسسه بوستان کتاب.غاز تا انجامانسان از آ( 1394.طباطبايي، سيدمحمدحسين )11

، مطالعه تطبيقي فلسفه تربيت اسالمي و فلسفه هاي تربيتي معاصر، فلسفه تربیت اسالمي( 1389.عرسان کيالني، ماجد )12

 گاه با همکاري سازمان سمت.ترجمه، نقد و اضافات: بهروز رفيعي، با مقدمه سعيد بهشتي، قم: پژوهشگاه حوزه و دانش

، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( و سازمان پژوهش و برنامه نظریه اسالمي تعلیم و تربیت( 1388. علم الهدي، جميله )13

 ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش.

فاطمه زيباکالم و دکتر ، مترجمان: دکتر تعلیم و تربیت از فلسفه تا برنامه درسي( 1392.کرتيس، استنلي جيمز )14

 محمددادرس، چاپ اول: تهران: مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.

 ، تهران: انتشارات مدرسه.فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي( 1391. مصباح يزدي، محمدتقي )15

 ، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. انسان از دیدگاه اسالم( 1387. واعظي، احمد)16
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 بسمه تعالي

  "فلسفه تطبیقي"درس عناوین و سرفصل های  

 رشته: فلسفه تعلیم و تربیت       مقطع: دکتری 



فلسفه در ديدگاه هاي منتخب غرب و اسالم و بررسي  مقايسه اي آشنايي دانشجويان با محورها و مؤلفه هاي اساسي هدف درس: 

 ميان آنها به منظور استنتاج نقاط اشتراک و افتراق آنها.

 مفهوم فلسفه تطبيقي، زمينه و سير تاريخي، حدود و مرزهاي آن )جلسه اول(مقدمه: 

 برخي مباحث تطبيقي در فلسفه 

 مکاتب عمده در فلسفه تطبيقي 

 طبيقي )تاريخي اندشي، همدلي، مفهوم و مصداق )جلسات دوم و سوم(روشهاي فلسفه ت

 محورهای اساسي فلسفه تطبیقي 

 مابعدالطبيعه، ذات باريتعالي و انسان 

 )جلسات چهارم تا ششم( بخش اول: مبحث مابعدالطبیعه )متافیزیک(

 يدگاههاي ارسطو، اپيکوري و رواقي(مابعدالطبيعه در نظام هاي فلسفي يونان )ديدگاه افالطون، مذهب نوافالطوني، د

 مابعدالطبيعه جديد )ديدگاه هاي دکارت، بارکلي، هيوم و کانت و هگل(

 مابعدالطبيعه از ديدگاه انديشمندان مسلمان )ديدگاه فارابي، ابن سينا، سهروردي و مالصدرا(

 جمع بندي و با هم نگري 

 گزارش دانشجویان )جلسه هفتم(

 )جلسات هشتم تا نهم( های فلسفي بخش دوم: خدا در دیدگاه

 خدا در فلسفه يونان )افالطون، ارسطو(

 ديدگاه هاي اوريگنس، قديس آوگوستين

 خدا در فلسفه قرون وسطي )قديس آنسلم، قديس توماس آکوئيناس(

 خدا در فلسفه جديد )کانت(

 خدا در فلسفه اسالمي )فارابي، ابن سينا، سهروردي، خواجه نصير طوسي، مالصدرا(

 جمع بندي و با هم نگري 

 گزارش دانشجویان )جلسه دهم (

 )جلسات يازدهم تا چهاردهم(بخش سوم: انسان در دیدگاه های فلسفي 

 علم النفس افالطون، ارسطو

 نفس در ديدگاه آوگوستين، توماس آکوئيناس

 ديدگاه کانت: انسان به عنوان عالم صغير

 ديدگاه هاي فلسفي معاصر به انسان

 ديدگاه فلسفه وجودگراانسان در 

انسان در نگاه انديشمندان و فيلسوفان مسلمان )فارابي، ابن سينا، سهروردي، خواجه نصير طوسي، مالصدرا و عالمه 

 طباطبايي(

  جمع بندی و با هم نگری

 گزارش دانشجویان: جلسه شانزدهم )جلسات دوازدهم تا پانزدهم( 

 

 يبرخي منابع اصلي و جانبي درس فلسفه تطبیق

 منابع فارسي: 



 الف(کتابها

 ، چاپ اول، تبريز: دانشگاه تبريزجستارهایي در فلسفه تطبیقي( 1382. اميد، مسعود )1

تحليلي از مبادي هستي شناسي تطبيقي(، تهران: مؤسسه پژوهشي حکمت هرم هستي )( 1385. حائري يزدي، مهدي )2

 و فلسفه ايران.

 ( مدخل فلسفه تطبيقي، تهران: نشر علم1396. خاتمي، محمود )3   

 ، چاپ چهارم، تهران: نشر سخن.فلسفه تطبیقي چیست؟( 1391. داوري اردکاني، رضا )4

 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي فلسفه تطبیقي و تطبیق فلسفي( 1385. سليماني، حسين )5  

 ، ترجمه محقق داماد، تهران: شرکت انتشارات خوارزمي.لعات تطبیقي در فلسفه اسالميمطا( 1369. شيخ، سعيد )6            

، ترجمه و تعليقات: صادق الريجاني، به کوشش سيدهادي انسان از آغاز تا انجام( 1394. طباطبايي، سيدمحمد حسين )7        

 خسروشاهي، چاپ ششم، قم: انتشارات بوستان کتاب.

 ، ترجمه جواد طباطبايي، انتشارات مينوي خرد.فلسفه ایراني و فلسفه تطبیقي( 1392نري ). کربن، ها8          

 

 ب. مقاالت )منابع اصلي(

، مقایسه دیدگاه افلوطین و مالصدرا درباره ویژگیهای نفس( 1394. رحيم پور، فروغ السادات و نصر اصفهاني، محمد )1

 ، پاييز.17مجله حکمت معاصر، شماره 

، نشريه فلسفه، گروه فلسفه دانشگاه مباني فلسفه تطبیقي از دیدگاه هانری کربن( 1384. ريخته گران، محمدرضا )2

 .1شماره  33تهران، دوره 

، مجله الهيات تطبيقي، رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابي( 1395. صبري، علي و علوي، محمدکاظم )3

 ، پاييز و زمستان.16شماره 

 .1، نامه حکمت شماره فلسفه تطبیقي، مفهوم و قلمرو آن( 1382. عليزاده، بيوک )4

 .64، مجله پژوهش فلسفي، کالمي، شماره فلسفه تطبیقي چیست؟( 1394. منفرد، مهدي )5

، مجله پژوهش هاي فلسفي، فلسفه ی تطبیقي از نگاه پل ماسون اُرسِل( 1395. ميرزايي، سينا و شهرآييني، مصطفي )6

 ، بهار و تابستان. 18شماره 

 ج. مقاالت )منابع جانبي( 

 ، پايگاه اطالع رساني بنياد حکمت مالصدرا.خدا در فلسفه مالصدرا. اکبريان، رضا، 1

 ، پايگاه اطالع رساني بنياد حکمت مالصدرا.مسأله وجوب وجود خدا در نظر مالصدرا و آنسلم. ترهار، جِي، 2

پژوهشي، شماره  -، راهبرد فرهنگ، فصلنامه علميیستي، امکان و ملزومات فلسفه تطبیقيچ( 1393.حداد عادل، غالمعلي)3

28. 

: مقايسه نظريات ارسطو و ابن سينا در مسئله معناي تشابه یا تشکیک مفهوم وجود( 1390. حسيني، سيداحمد و اکبريان، رضا )4

 ، پاييز و زمستان.15پژوهشي حکمت سينوي )مشکوه النور(، سال  -وجود، دوفصلنامه علمي

 ، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.اندیشه نامه عالمه شعراني( 1390. خسرو پناه، عبدالحسين )5



 ، سايت راسخون.عالمه شعراني، پیشگام در مواجهه با فلسفه غرب( 1396. فنايي اشکوري، محمد )6

 .28، خردنامه صدرا، شماره حکمت متعالیه و فلسفه غربياصالت وجود در ( 1381. کرماني، طوبي)7
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