بسمه تعالی
دانشگاه شهید مطهری

آشنایی اجمالی با رشته فلسفه تطبیقی
مقطع دکتری

معرفی رشته فلسفه تطبیقی
نظر به ضرورت مطالعات میان رشته ای خصوصاً در رشته هایی همچون فلسفه اسالمی و غرب و نیز به جهت لزوم ارائه تحلیل
درست و منطقی از مبانی اعتقادات و تفکر اسالمی ،رشته فلسفه تطبیقی در مقطع دکتری طراحی گردیده است .در این رشته
دانشجویان هر یک از مباحث فلسفی را به صورت تطبیقی و به تفصیل مورد مطالعه قرار می دهند.

اهداف
 .1تقویت بنیه علمی فارغالتحصیالن دورههای درسی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی و اعضاء هیات علمی مراکز
آموزش عالی
.2مقارنه و تطبیق بین دو مکتب فلسفه اسالمی و غرب
 .3بهرهگیری از امتیازات و ویژگیهای ممتاز و برجسته نظام حوزوی و دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش
 .4ایجاد آمادگی الزم جهت حضور فعال علمی در محافل بین الملل و دفاع از ارزشهای عقیدتی نظام اسالمی
 .5پرورش نیروهای خالق ،مبتکر و نوآور در رشته های خاص فلسفه و طرح و نقد آزاد اندیشه های اندیشمندان اسالمی و غیر
اسالمی در حوزههای علمی
 .6جذب داوطلبان مطالعات تخصصی اسالمی از کشورهای دیگر طبق ضوابط و مقررات نظام اسالمی

تفاوت رشته فلسفه تطبیقی با رشته های مشابه
رشته فلسفه تطبیقی علیرغم برخی شباهت هایی که با دیگر رشته های فلسفه دارد ،لکن با توجه به اهداف این رشته که پرورش
نیروهای خالق و محققانی که بتوانند در عرصه فلسفه در عین حضور در عرصه های بین المللی و دفاع از ارزشهای عقیدتی نظام
اسالمی ،به طرح و نقد آزاد اندیشه های اندیشمندان اسالمی و غیر اسالمی بپردازند ،مباحث و عناوین فلسفی به صورت مقارنه ای و
تطبیقی ارائه می شود .مطالعه ی مباحث این رشته این قدرت را در دانشجو ایجاد می کند تا او بتواند با تحقیقات بیشتر در آن زمینه
در هر یک از مباحث به صورت تخصصی صاحبنظر گردد.

توانایی های الزم
قدرت تحلیل و استدالل ،خالقیت ذهنی و فن بیان خوب و نیز تسلط بر متون اصیل فلسفه اسالمی و مطالعاتی در زمینه فلسفه
غرب،الزمه موفقیت در این رشته است .دانشجوی رشته فلسفه تطبیقی باید با فرهنگ غنی و ارزشمند اسالمی ,پیوند عمیقی داشته
باشد.

موقعیت شغلی
فارغ التحصیالن این رشته عالوه بر اینکه در سطح جامعه می توانند عرضه کننده ی تفکر ناب اسالمی در حوزه ی فلسفه تطبیقی
باشند و به تدریس در این حوزه بپردازند ،می توانند با انجام پژوهشهای بنیادی – کاربردی در زمینه-ی فلسفه اسالمی و غربی و با
توجه به مطالعات تطبیقی حوزوی و دانشگاهی  ،محققانی شوند که ارائه کننده دیدگاههای جدید در مباحث فلسفه تطبیقی باشند.

طول دوره
طول دوره دکتری رشته فلسفه تطبیقی مطابق با آیین نامه دکتری مصوب وزارت علوم حداکثر  4/5سال میباشد.

واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی رشته فلسفه تطبیقی  36واحد به شرح زیر می باشد :
 واحدهای آموزشی 11 :واحد -رساله 11:واحد

عناوین دروس اصلی
معرفت شناسی ،زمان و مکان ،علیت ،خدا وجهان آفرینش ،تغییر وحرکت ،اثبات وجود خدا ،صفات خدا ،مرگ
وجاودانگی،نفس و بدن.

شرایط ورود به دورة دکتری
 -1اعتقاد به دین مبین اسالم
 -2التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی و والیت فقیه
 -3نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح
 -4داشتن گرایشات حوزوی و طلبگی
 -5نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر قانون وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد
 -6دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) دریکی از رشته های فلسفه و حکمت اسالمی،فلسفه غرب و فلسفه و
کالم اسالمی از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری باشد .
 -7داشتن حداقل میانگین  15از  22در مقطع کارشناسی ارشد .
 -1دارا بودن مدارک معتبر دال بر قبولی در آزمون زبان انگلیسی عمومی در سطح تافلل  TOEFLیافرانسله در سلطح
DELF
 -9کسب حدنصاب الزم در امتحانات ورود به دوره دکتری (آزمون کتبی تخصصی و موفقیت در مصاحبه علمی و گزینش)

مواد آزمون دکتری رشته فلسفه تطبیقی
 .1حکمت متعالیه
تخصصی عربی

 .2حکمت مشاء

 .3فلسفه غرب

 .4متون تخصصی انگلیسی

 .5متون

