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دانشگاه شهید مطهری

آشنایی اجمالی با رشته فلسفه و حکمت اسالمی
مقطع کارشناسی

معرفی رشته فلسفه وحکمت اسالمی
دانشگاه شهید مطهری در راستای تحقق انقالب فرهنگی و نیز ایجاد پیوندی هرر هرم محرتح ترر میراح زرووه و دانشرگاه مرنامرم دوره
کارشناسی فلحفم و ز مت اسالمی را جهت ترمیت اندیشمنداح متخصص در ومینم فلحفم و ز مت اسالمی ما ت یرم مرر زفرو روشرهای
سنتی محث و تحقیق در متوح اسالمی و ازیاء تراث اسالمی ونیز ما مطالعم مبازث فلحفم غرب و محرال کالمری جدیرد تردویت و تن ری
نموده است.
در تاریخ عل و اندیشم ،ما مرای رسیدح مم زقیقت و آگاهی او راو هحتی و آفرینش مم دو راه اصلی و اساسی مر میخوری  ،راه عق و راه
عشق .در تاریخ فلحفم و عرفاح اسالمی نیز ایت دو راه وجود دارد و مرای کشف زقیقت ،هر دو روش کشف و شهود و استدالل و منطق
مورد توجم موده است .در ایت میاح طرفداراح اصالت عق معتقدند کم میتواح ما استدالل و مرهاح مم معرفت و شناخت رسید و او راو
آفرینش آگاهی یافت .اعتقادی کم در رشتم فلحفم و ز مت اسالمی نیز ما آح رومرو میشوی و در واقع دانشجویاح ایت رشتم مم مطالعم و
پژوهش در ایت ومینم میپرداوند و ن ام آمووشی آنها مر پایم مطالعم م اتب فلحفی مث مشّاء ،اشراق یا مالصدرا استوار است .مم عالوه مم
جهت ضرورت مطالعات تطبیقی یک دوره تاریخ فلحفم غرب و مبازث فلحفم تطبیقی در میاح دروس گنجانده شده است.

تفاوت رشته فلسفه وحکمت اسالمی با رشته های مشابه
رشتم فلحفم وز مت اسالمی علیرغ مرخی شباهت هایی کم ما رشتم ی فلحفم و نیز رشتم ی فلحفم وکالم اسالمی دارد ،ل ت ما توجم مم
اهداف ایت رشتم کم ترمیت محققاح و اندیشمندانی است کم ما مطالعات زوووی ،کالمی و فلحفی غرمی و اسالمی متوانندارالم کننده ی
دیدگاههای جدید در مبازث فلحفم و ز مت اسالمی ماشند ،دروس و متوح غنی فلحفم اسالمی همچوح شرح من ومم و مرخی نمطهای
اشارات(در مقطع کارشناسی)و شواهد الرمومیم  ،ز مةاالشراق سهروردی و دیگر نمطهای اشارات (در مقطع کارشناسی ارشد) را مم همراه
متوح کالمی اسالمی و نیز یک دوره تاریخ فلحفم غرب و مبازث فلحفم تطبیقی را در دروس خود گنجانده است.

اهداف
 -1ترمیت اندیشمندانی کم متوانند عرضم کنندهی تف ر ناب اسالمی در زووهی فلحفم وز مت ماشند.
 -2ترمیت دمیراح متخصص مورد نیاو ووارت آمووش و پرورش مرای تدریس دروس فلحفم ،منطق و دیت و وندگی.
 -3ترمیت محققانی کم ما توجم مم مطالعات زوووی ،کالمی و فلحفی غرمی واسرالمی ،متواننرد ارالرم کننرده دیردگاههای جدیرد در
مبازث فلحفم و ز مت اسالمی ماشند.

توانایی های الزم
قدرت تحلی و استدالل ،خالقیت ذهنی و فت میاح خوب الومم موفقیت در ایت رشتم است .دانشجوی رشتم فلحفم و ز مت اسالمی ماید ما
فرهنگ غنی و اروشمند اسالمی ,پیوند عمیقی داشتم ماشد.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
فارغ التحصیالح مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ایت رشتم می توانند عالوه مر ادامم تحصی در ایت رشتم در تمامی رشتم های مرتبط
ما رشتم الهیات ،رشتم فلحفم وکالم و رشتم فلحفم شرکت نمایند .عالقمنداح مم ادامم تحصی در زووه علمیم نیز می توانند ما دریافت
مدرک تحصیلی ایت رشتم در مقطع ماالتر زووه(سطح  3و  )4ادامم تحصی دهند.

موقعیت شغلی
فارغ التحصیالح ایت رشتم عالوه مر ایت کم در سطح جامعم می توانند عرضم کننده ی تف ر ناب اسالمی در زووه ی فلحفم و ز مت
ماشند و مم تدریس در ایت زووه مپرداوند ،می توانند ما انجام پژوهشهای منیادی – کارمردی و مطالعات تطبیقی زوووی و دانشگاهی  ،ارالم
کننده دیدگاههای نو در ومینم ی فلحفم و ز مت اسالمی ماشند.

طول دوره
دورةکارشناسی فلحفم و ز مت اسالمی زداکثر شام  8نیمحال تحصیلی ( ههارسال) و طول هر نیمحال 11هفتم میماشد.

واحدهای درسی
 -1تعداد ک وازدهای درسی فلحفم و ز مت اسالمی  131وازد مم شرح ویر می ماشد :
 -2دروس عمومی  11وازد
 -3دروس پایم  41وازد
 -4دروس تخصصی  81وازد

عناوین دروس تخصصی
فلحفم اسالمی (مدایم و شرح من ومم)  ،ز مت مشاء (اشارات) ،ز مت اشراق ،کرالم(شررح تجریرداالعتقاد)  ،ز مرت عملری ،
منطق(منطق م فر)  ،تاریخ فلحفم اسالمی  ،تاریخ فلحفم غرب ،وماح تخصصی متوح فلحفی ،عرفاح ن ری ،فلحفم معاصر ،کالم
جدید ،فلحفم تطبیقی ،فلحفم اخالق ،فلحفم عل  ،فلحفم تاریخ ،منطق ریاضی ،تاریخ ادیاح.

شرایط ورود به دورة کارشناسی فلسفه وحکمت اسالمی
 -1تدیت مم دیت مبیت اسالم و مذهب جعفری و التزام عملی مم ن ام جمهوری اسالمی ایراح
 -2داشتت زحت شهرت و عالقمندی مم تحصیالت زوووی
 -3شرط سنی ویر  21سال
 -4ازراو صالزیتهای علمی و عمومی او طریق مصازبم
 -1دارا مودح رتبمهای مشخص شده در جدول ویر:
ردیف مناطق
 1منطقم یک
 2منطقم یک
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منطقم یک

رتبم داوطلباح
گروه آومایشی
نهایتاً رتبم 8111
علوم انحانی
علوم انحانی (دیپل و پیش دانشگاهی علوم و معارف نهایتاً رتبم 11111
اسالمی) و علوم تجرمی
نهایتاً رتبم 12111
ریاضی
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