
 بسمه تعالي

  "تطبیقيفلسفه "درس عناوین و سرفصل های  

 فلسفه تعلیم و تربیت :رشته       مقطع: دکتری 

آشنایی دانشجویان با محورها و مؤلفه های اساسی فلسفه در دیدگاه های منتخب غرب و اسالم و بررسی  مقایسه ای هدف درس: 

 آنها.میان آنها به منظور استنتاج نقاط اشتراک و افتراق 

 )جلسه اول( خی، حدود و مرزهای آنیمفهوم فلسفه تطبیقی، زمینه و سیر تار مقدمه:

 برخی مباحث تطبیقی در فلسفه 

 مکاتب عمده در فلسفه تطبیقی 

 روشهای فلسفه تطبیقی )تاریخی اندشی، همدلی، مفهوم و مصداق )جلسات دوم و سوم(

 محورهای اساسي فلسفه تطبیقي 

 انسان باریتعالی و  دالطبیعه، ذاتمابع

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

 مابعدالطبیعه در نظام های فلسفی یونان )دیدگاه افالطون، مذهب نوافالطونی، دیدگاههای ارسطو، اپیکوری و رواقی(

 (و هگل مابعدالطبیعه جدید )دیدگاه های دکارت، بارکلی، هیوم و کانت

 مابعدالطبیعه از دیدگاه اندیشمندان مسلمان )دیدگاه فارابی، ابن سینا، سهروردی و مالصدرا(

 جمع بندی و با هم نگری 

 گزارش دانشجویان )جلسه هفتم(

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

 خدا در فلسفه یونان )افالطون، ارسطو(

 تیندیدگاه های اوریگنس، قدیس آوگوس

 خدا در فلسفه قرون وسطی )قدیس آنسلم، قدیس توماس آکوئیناس(

 خدا در فلسفه جدید )کانت(

 خدا در فلسفه اسالمی )فارابی، ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیر طوسی، مالصدرا(

 جمع بندی و با هم نگری 

 گزارش دانشجویان )جلسه دهم (

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

 علم النفس افالطون، ارسطو

 نفس در دیدگاه آوگوستین، توماس آکوئیناس

 دیدگاه کانت: انسان به عنوان عالم صغیر

 دیدگاه های فلسفی معاصر به انسان

 انسان در دیدگاه فلسفه وجودگرا

خواجه نصیر طوسی، مالصدرا و عالمه انسان در نگاه اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان )فارابی، ابن سینا، سهروردی، 

 طباطبایی(

  جمع بندی و با هم نگری

 گزارش دانشجویان: جلسه شانزدهم )جلسات دوازدهم تا پانزدهم( 
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: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مسئله تشابه یا تشکیک مفهوم وجود( 1390. حسینی، سیداحمد و اکبریان، رضا )4
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 ندیشه اسالمی.، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ااندیشه نامه عالمه شعراني( 1390. خسرو پناه، عبدالحسین )5

 ، سایت راسخون.عالمه شعراني، پیشگام در مواجهه با فلسفه غرب( 1396. فنایی اشکوری، محمد )6
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