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 فصل اول

 برنامه درسیمشخصات کلی 
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  مقدمهالف( 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

. ردازدپمی فلسفی روش با انسان ذهن مطالعه به تحلیلی، فلسفه هایزیرشاخه از یکی عنوان به ذهن فلسفه
 یسألهم ایضاح و تحلیل. هستند ذهن فلسفه محورهای ترینمهم بدن و ذهن ارتباط و ذهن چیستی ذهن، شناسیهستی
 ودخ تحقیقات ذهن فیلسوفان که است مباحثی جمله از ذهنی هایویژگی و ذهن کارکردهای ذهنی، رویدادهای آگاهی،

 قرار بحث مورد انگاریدوگانه قالب در هم اسالمی فلسفه شناسی نفس مباحث همچنین. اندساخته متمرکز آنها بر را
 ایازهت نتایج توانمی مالصدرا و سهروردی سینا، ابن هایدیدگاه بر تمرکز با بحث هر در مستقل طور به هم و گیردمی

  .افزود رشته این ادبیات به را

 :کرد خالصه زیر صورت به توانمی را دوره این اهداف

 ذهن؛ فلسفه رشته در پژوهش و مطالعه برای محقق دانشجویان تربیت .1

 علوم محققان با تحقیقاتی هایهمکاری برای قوی نظری و فلسفی مبانی با دانشجویان و استادان از استفاده .2
 است؛ مانده مغفول ذهن نقش هاآن در انحا از نحویبه که هاییحوزه در تجربی

 ذهن شنق از نظری لحاظبه باشند قادر شناختی علوم در روز دانش از برخورداری بر عالوه که متخصصانی تربیت. 3
 .کنند دفاع مغزی هایپردازش در غیرمادی

 

  تیپ( ضرورت و اهم

های فلسفه است. این شاخه از فلسفه در سنت فلسفی کشور ما سابقه طوالنی دارد. فلسفه ذهن یکی از زیرشاخه
سفار اند. از شفای ابن سینا گرفته تا اترین آثار فلسفی در میراث تفکر اسالمی و ایرانی، به مبحث نفس پرداختهمهم

لسفی اند. این اهمیت برخاسته از سنت فهم فلسفی ما به تفصیل مباحث نفس را بررسی کردههای ممالصدرا، تمامی کتاب
افالطونی ارسطویی است. همچنانکه فیلسوفان مسلمان با استفاده از فلسفه ارسطویی بنیاد متافیزیک و االهیات اسالمی 

رسطو و های امطرح ساختند و از بحث شناسیشناسی فلسفی را در قالب نفسایرانی را قوام بخشیدند، مباحث انسان
 افالطون در جهت عمق بخشیدن به فهم مسأله روح در قران و روایات پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( استفاده کردند.

در عصر جدید با توجه به اینکه نگاه انسان معاصر به جهان و انسان دچار تحوالت بنیادین شد، تفکر فلسفی نیز 
ی شد. فلسفه تحلیلی که محور آن تحلیل مفاهیم کلی و برساختن اصطالحات شفاف و روشن دستخوش تحوالت جد

هون های خود را مرهای دقیق است، برآمده از این تحوالت است. فلسفه ذهن در دوره معاصر پیشرفتمبتنی بر استدالل
های مهمی در پی پاسخ به پرسش های فلسفه تحلیلی درفلسفه تحلیلی و علوم شناختی است و به عنوان یکی از شاخه

 های ذهن بوده است.باب چند و چون فعالیت

شناسی در گرو تحقیقاتی با رویکردهای فیزیکالیستی است، از آنجا که مطالعات معاصر در علوم شناختی و عصب 
 اند. شایدالش کشیدهاند و در مواردی باورهای دینی را به چی مطالعات ذهن، این رویکردها رشد کردهامروزه در گستره

رو، ایجاد گرایی ذهن به بعد فیزیکی آن و ایجاد تردید در وجود بعد متافیزیکی ذهن باشد. از اینترین چالش، تقلیلمهم
هایی ضروری است. فقر منابع و فقدان رشته فلسفه ذهن و پرداختن به مباحث جدید برای هماوردی با چنین چالش

خصصان در گفته نیازمند تربیت متگویی به مناقشات پیششته برای طرح مباحث و پاسخمتخصص آگاه به ادبیات این ر
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یات و محتوای توان بر غنای ادبالتحصیالن این رشته، ضمن آنکه میرشته فلسفه ذهن است. روشن است که با تربیت فارغ
های ینی و معنوی را با استفاده از پژوهشهای دتوانیم فهم خود از آموزهفلسفه ذهن در فضای فلسفی ایران بیافزاییم، می

 بخشیم.جدید فلسفی عمق 

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 6  جبرانیدروس 

 21 تخصصیدروس 

 26  اختیاریدروس 

 4 نامهپایان

 31 جمع

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
  

  

  

  

  

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

  

  

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا معادل آن از موسسات آموزشی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری باشد.

 مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعالم از سوی سازمان سنجش.

 پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه.
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 جبرانی  دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   31   * 1 روش تحقیق  .1

   31   * 1 فلسفه علم  .2

   31   * 1 منطق کالسیک  .3

   31   * 1 کلیات فلسفه اسالمی   .4

   31   * 1 تاریخ فلسفه غرب   .5

   31   * 1 فلسفه زبان  .6
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 تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   31   * 1 شناسیهستی  .1

   31   * 1 شناسیمعرفت  .2

   31   * 1 جدیدمنطق   .3

   31   * 1 نفس در فلسفه غرب )از آغاز تا دکارت و دکارتیان(  .4

   31   * 1 (1فلسفه ذهن )  .5

   31   * 1 (2فلسفه ذهن )  .6
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  اختیاری دروس کلی عنوان و مشخصات -(4)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   31   * 1 (1نفس در فلسفه و کالم اسالمی، قرآن و روایات )  .1

   31   * 1 (2نفس در فلسفه و کالم اسالمی، قرآن و روایات )  .2

   31   * 1 (1) فلسفه ذهن زبان تخصصی  .3

   31   * 1 (2) فلسفه ذهن زبان تخصصی  .4

   31   * 1 فلسفه دین  .5

   31   * 1 اعصابمبانی علوم   .6

   31   * 1 مبانی علوم شناختی  .7

   31   * 1 متافزیک تحلیلی  .8

   31   * 1 تاریخ فلسفه تحلیلی  .9

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی: 

 . نامهپایان و مقاله نگارش و تحقیق طرح سازی،فرضیه تحقیق، مراحل با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 

 تحقیق برای مسأله یا موضوع تنقیح .1

 موضوع هر هایفرضپیش و هافرضیه ـ .2

  تحقیق طرح ـ .3

 نویسیفیش ـ .4

 رساله و مقاله تدوین ـ .5

 
 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 آریانپور حسین امیر پژوهش، .1

 بیگلری شعلة ترجمة استایلتون، یل پژوهشی، مقاالت نگارش شیوة .2

 نیاحافظ محمدرضا انسانی، علوم در تحقیق روش بر ایمقدمه .3

 خاکی غالمرضا نویسی، نامهپایان به بارویکردی تحقیق روش .4

 دهنوی حسین تحقیق، روش .5

  

 تحقیق روش عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
research methodology 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی: 

 علم  فلسفه رایج مباحث تحلیل و آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 

 

.

 فلسفه و علم .1

 استقرا مشکل .2

 پذیریاثبات .3

 پوزیتیویسم) معناییبی و معناداری .4

 پذیریابطال .5

 گراییاحتمال .6

 علم رشد در تاریخی تبیین .7

 هاقانون و هایتئوری .8

 علمی تبیین در قوانین نقش .9

 علم روش .11

 علم متافیزیکی مبادی .11

 هاتئوری در سادگی .12

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت سروش، ترجمه آرتورپرت، ادوین نوین، علوم مابعدالطبیعی مبادی .1

 دانشگاهی نشر مرکز پایا، علی ترجمه الزی، جان علم، فلسفه به تاریخی درآمدی .2

 سروش حقی، علی ترجمه کاپالدی، نیکالس علم، فلسفه .3

 نیلوفر عفیفی، یوسف ترجمه کارناپ، رودلف علم، فلسفه بر ایمقدمه .4

 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت کالم، زیبا سعید ترجمه چالمرز، ف، الن علم، چیستی .5

  

 علم فلسفه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Philosophy of science 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی: 

 حوزه  این در استدالل و تحلیل توانایی کسب و سینوی-ارسطویی منطق با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 

مدخل .1

 خمس کلیات .2

 قضایا .3

 قیاس .4

 موجهات منطق .5

 برهان .6

 مغالطه .7

 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 .سیناابن التنبیهات، و االشارات .1

 مظفر محمدرضا المنطق، .2

 قراملکی فرامرز احد منطق، .3

 خندان اصغر علی کاربردی، منطق .4

 خواجه النضید، جوهر .5

 

 

 

 کالسیک منطق عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
classic Logic 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 

 هدف کلی: 

 حوزه  این در استدالل و تحلیل توانایی کسب و سینوی-ارسطویی منطق با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 الوجود،اصاله فلسفه در ماهیت با وجود رابطة -صدرائی آموزیحکمت متدلوژی . .1

 فوق بحث در مالصدرا و دوانی میان داوری – ماهیت یا الوجوداصاله .2

 الوجوداصاله اساس بر معلولیت و علیت – فلسفی مفاهیم در اعتبار و اصالت .3

 مالصدرا نظر و آن معمای و ذهنی وجود – متعالیه حکم سیستم در تأثیر و جعل بحث .4

 وجود حقیقت در تشکیک-ماهیت اعتبارات و طبیعی کلی وجود معنوی اشتراک .5

 وحدت اقسام و انواع -ماهیات در تقابلی کثرت و وحدت .6

 االشیاءکل االشیابسیط در مالصدرا نظریة -وحدت در کثرت و کثرت در وحدت .7

 حضوری علم انواع و مراتب و آن تقسیمات و علم مباحث -معقول و عاقل اتحاد .8

 حکما، سایر با آن مقایسه و مالصدرا فلسفة در صدیقین برهان -مجرد روح اثبات .9

  تفصیلی کشف عین در اجمالی علم) تعالی واجب ذاتی علم .11

 جسمانی معاد با ارتباط در ویژه تبیین و اثبات .11

 انسان متوسط نوع .12

 عرفانی نحوبه الواحد قاعده تبیین .13
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 صدرالمتألهین الربوبیه، الشواهده .1

 سبزواری حاجی منظومه، شرح .2

 صدرالمتألهین مشاعر، .3

 صدرالمتألهین عرشیه، حکمت .4

 طباطبایی عالمه الحکمه، نهایه .5

 اسالمی فلسفه کلیات عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Islamic Philosophy 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی: 

 ذهن  فلسفه بر تأثیرشان و آنان تفکرات سیر و غرب فیلسوفان با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 پیشاسقراطی فیلسوفان اهم .1

  سقراط .2

 افالطون .3

 ارسطو .4

 وسطی قرون فیلسوفان اهم .5

 (19 قرن اول نیمه تا 17 قرن آغاز از) جدید دورة فیلسوفان اهم .6

 بعد( به 19 قرن دوم نیمه از) معاصر فیلسوفان اهم .7

 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 داوودی مراد علی ترجمه ،2 و 1 مجلدات بریه، امیل فلسفه، تاریخ .1

 مجتبوی الدین جالل سید ترجمة اول، جلد کاپلستون، فردریک فلسفه، تاریخ .2

 .لطفی محمدحسن و کاویانی رضا ترجمة افالطون، آثار دورة .3

 .لطفی حسن محمد ترجمة فلوطین، آثار دورة .4

 .نادرزاد بزرگ ترجمة ورنر، شال نوشتة یونان، در حکمت سیر .5

  

   غرب فلسفه تاریخ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد History of western philosophy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز(: نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت
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 هدف کلی: 

 زبان  فلسفه در مطرح هاینظریه با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 ارجاع و معنی .1

 معرّف اوصاف .2

 توصیف هاینظریه: خاص هاینام .3

 تاریخی-علّی نظریة و مستقیم ارجاع: خاص هاینام .4

 معنا هاینظریه .5

 معنایی هاینظریه .6

 کاربرد هاینظریه .7

 گرایس برنامه: شناختیروان هاینظریه .8

 گراییاثبات .9

 دیویدسن برنامة: صدق به مشروط هاینظریه .11

 مفهومی معناشناسی و ممکن هایجهان:  صدق به مشروط هاینظریه .11

 معنایی کاربردشناسی .12

 غیربیانی توان و هاکارگفت .13
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .واله حسین اسالمی، عقلی علوم و ویتگنشتاین زبان فلسفه و متافیزیک .1

 (1395 شهریور،) هرمس الیکن؛ جی ویلیام زبان، فلسفه به درآمدی .2

 (.  مترجم) ایرانمنش احمد ،(مترجم) جلیلی احمدرضا آلستون، ویلیام زبان، فلسفه .3

4. Austin, J. L. (2691) How To Do Things With Words. Oxford: Oxford University 

Press. 

5. Bach, K. and Harnish, R. (2696) Linguistic Communication and Speech Acts. 

Cambridge, MA: The MIT   

 زبان فلسفه عنوان درس به فارسی:

درس به عنوان 

 انگلیسی:
Language of Philosophy 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 26/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

 توحیدی  سیستم در آن جایگاه و اسالمی شناسیهستی تحلیل و آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 وجود مفهوم .1

 ماهیت اعتباریت و وجود اصالت .2

 وجود تشکیک .3

 مستقل و رابط وجود .4

 فعل و قوه جوهری حرکت .5

 ذهنی وجود .6

 معلول و علت .7

 قدم و حدوث .8

 آن اقسام و علم .9

 او صفات و خدا وجود اثبات  -11
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 صدرالمتألهین العقلیه، االربعه االسفار .1

 صدرالمتألهین الربوبیه، الشواهد .2

 صدرالمتألهین شفا، بر تعلیقات .3

 صدرالمتألهین االشراق، حکمت .4

  

 شناسیهستی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Metaphysics 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:پیشدروس 

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 27/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

  شناسیمعرفت حوزه جدید مباحث به آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

  معرفت تعریف -1

 گتیه مسئلة بررسی معرفت؛ عناصر تحلیل -2

 جدید عصر شناسیمعرفت از مختصری تاریخچه -3

 ..( و گروی انسجام نگری،کل مبناگروی،) توجیه هاینظریه -4

 معرفت منابع -5

  آن نقد و شکاکیت -6

  معرفت در گرایینسبی برسی و نقد -7

  اسالمی شناسیمعرفت با جدید شناسیمعرفت مباحث مقایسه تطبیقی؛ شناسیمعرفت -8

 
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 سالکی بهزاد ترجمه بیستم، قرن در دینی تفکر کواری، مک .1

 معاصر و دینی شناسیمعرفت فعالی، .2

 شناسیمعرفت محسن، زمانی .3

 

4. Yandell K,, The Epistemology of Religious Experience. 

5. Hickh  J., An Interpretation of  Religion. 

 

 

  

 شناسیمعرفت عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Epistemology 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 28/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

 است  تحلیلی فلسفه در غالب منطق که جدید منطق با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 زبان و منطق -1

  عبارات منطق -2

 مرکب و بسیط هایگزاره

  های ارزش جدول

 مادی استلزام ماهیت و مفهوم

 استلزام هایپارادوکس

 منطقی هایماهیت و مفهوم

 منطقی ارزشیهم و تناقض توتولوژی،

 (طبیعی استنتاج متد) صوری برهان

 استنتاج قواعد

 جایگذاری قواعد

 شرطی برهان قاعدة

 «خلف برهان» و غیرمستقیم برهان قاعدة

 اعتبار عدم اثبات

 هاگزاره حساب تأسیس در قیاسی شیوة -3

 محموالت حساب -4

 محصوره و شخصیه قضیه

 (طبیعی استنتاج متد) صوری برهان

 سور الحاق و اسقاط قواعد

 محموالت منطق در شرطی برهان

 سور نقص قواعد

 هااستدالل اعتبار عدم اثبات

 نسب منطق

 تأسیس در قیاسی شیوة -5

 هامحمول منطق زبان در آشنایی -6

 هامحمول منطق صوری نظام و استنتاج هایقاعده -7

 هامحمول منطق زبان معناشناسی -8

 هایمحمول منطق تمامی و سازگاری

هاجمله منطق -9

 جدید منطق عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
logic Symbolic 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 صادق امام دانشگاه اکبری، ترجمة تیدمن، پل ،(جلد 3) نمادین منطق به نو درآمدی .1

 فرهنگی علمی موحد، ضیاء جدید، منطق بر درآمدی .2

 تهران دانشگاه برخورداری، زینب ،(جدید منطق مهارتهای) جدید منطق بر درآمدی تمرین حل .3

 سمت نبوی، لطفااهلل جدید، منطق مبانی .4

 حکمت مصاحب، دکتر صورت، منطق مدخل .5

 

  



 11/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

 دکارتیان  و دکارت تا آغاز از نفس؛ مورد در غرب فیلسوفان آراء با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 مباحث نفس در اثار

 افالطون -1

 ارسطو -2

 فلوطین  -3

 آگوستین -4

 توماس آکویناس -5

 دکارت  -6

 بلز پاسکال -7

 نیکوال مالبرانش -8

 باروخ اسپینوزا -9

 الیب نیتس -11

 جرج برکلی -11

 دیوید هیوم  -12

 ایمانوئل کانت -13

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 نفس ارسطو، ترجمه علیمراد داوودی، انتشارات حکمت. -1

 مترجمان، انتشارات علمی و فرهنگی.جلد(، مجموعه  9تاریخ فلسفه کاپلستون ) -2

 جلد( ترجمه مهدی قوام صفری و حسن فتحی، انتشارات فکر روز.  18) دبلیو. کی. سی. گاتریتاریخ فلسفه یونان،  -3

4- Aquinas, T. An Aquinas Rentier; Selections from the Writings of Thomas Aquinas. Mary 
T. Clark (cd) Fordham University Press.  

5.  Aquinas, Thomas (1001). Aquinas's Shorter Summa. Manchester, NH: Sophia Institute 

Press. 

  

 (دکارتیان و دکارت تا آغاز از) غرب فلسفه در نفس عنوان درس به فارسی:

Western The in Mind  عنوان درس به انگلیسی:

philosophy 
 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی 



 12/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 هدف کلی: 

 نفس  مورد در ذهن تحلیلی فیلسوفان آراء با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 تعریف نفس و ذهن -1

 های خاص آناثبات ذهن بر اساس ویژگی -2

 گرایانهگرایانه و غیرذاتتلقی ذات -3

 جوهریت و عدم جوهریت -4

 های ذهنی: حسی و غیرحسیاقسام حالت -5

 ها دربارة مسألة ذهن و بدندیدگاه .8

 انگاریدوگانه -6

 انگاری جوهریدوگانه -7

 انگاری ویژگیدوگانه -8

 رفتارگرایی  -9

 رفتارگرایی منطقی -11

 استدالل زبان خصوصی -11

 آموزة ایجابی رفتارگرایی -12

 های برای این همانی نوعیاستدالل -13

 پذیری چندگانهمسئله تحقق -14

 همانی نوعی  انتقاد کریپکی به این -15

 همانی مصداقیاین -16

 قاعدهبیانگاری همانی مصداقی و یگانهاین -17

 ابتنای ذهن بر بدن -18

 کارکردگرایی -19

 کارکردگرایی ماشینی -21

 کارکردگرایی عرفی و تحلیلی -21

 ایرادهای کارکردگرایی -22

 نظریه محاسبات ذهنی و زبان تفکر -23

 گراییحذف -24

 ابزارانگارانه -25

 افراطی -26

 درصد04 سال طول نیم های کالسی درفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 دیوان امیر ترجمه نفس، فناناپذیری .1

 دیوانی امیر ترجمه باور، شبکه کواین، .2

 احمدی ترجمه تأمالت، دکارت، .3

 خرمشاهی ترجمه جاودانگی، درد اونامونو، .4

 درضااحم و صبوحی علی ذهن، فلسفه در فیزیکالیستی هاینظریه نقد و بررسی: ذهن انگارانهمادی هاینظریه .5

 مقدم همتی

  

 (2) ذهن فلسفه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
1 Mind of Philosophy 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 11/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

 نفس  مورد در ذهن تحلیلی فیلسوفان آراء با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 حسی کیفیات و آگاهی .1

 آگاهی مسأله     

 معکوس و مفقود ذهنی کیفیات    

  معرفت برهان     

 تصورپذیری استدالل     

   هادیدگاه      

 انگاریدوگانه             

 انگاریمادی            

 بازنمودگرایی           

 باالتر مرتبه هایدیدگاه          

 چندگانه هاینویسپیش         

 شناسیعصب هایدیدگاه        

 ذهنی محتوای .2

  گراییغیرحذف        

 گراییدرون        

 مفهومی نقش معناشناسی                  

 گرایانهتجربه هایدیدگاه                  

 گراییبرون        

 علّی                

 شناختیغایت               

 معناشناختیعصب             

 (دنت) گرایانهحذف            

 ذهنی علیت .3

 ذهنی علیت و ذهن فیزیکالیستی هاینظریه               

 ذهنی علیت و ذهنی محتوای باب در گراییبرون               

 شخصی همانیاین .4   

     روانی استمرار    

   فیزیکی استمرار    

 دیگر اذهان مسأله .5                  

 متافیزیکی                     

 مفهومی                     

 شناختیمعرفت                     

  هاحلراه                  

 تمثیل                       

 (ویتگنشتاین) گرایشی                       

 تبیینی                       

 نظریه نظریه                           

 مشابهت نظریه                           

 آزاد اراده .6

 سازگارگرایی  

 ناسازگارگرایی  

 
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 (1) ذهن فلسفه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mind of Philosophy 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع 



 13/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 رضایی شیخ حسین ترجمه مقدماتی، راهنمای یک: ذهن فلسفه -1

 ایزدی محسن ترجمه سر، جان ذهن، فلسفه -2

 ذاکری مهدی ترجمه مسلین، کیت ذهن، فلسفه به درآمدی -3

   رضایی شیخ حسین و زادهکرباسی امیراحسان ذهن، فلسفه با آشنایی -4

 یوسفی محمد ترجمه سرل، جان سیاسی، قدرت و زبان آزاد، اراده درباره تأمالتی: شناسیزیست عصب و اختیار -5
  



 14/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

  نفس مورد در اسالمی فالسفه هایدیدگاه و نفس، به مربوط روایات و آیات با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 

  مشاء حکمت در نفس -1

 فارابی                   

 سینا ابن                 

 رشد ابن                 

 نصیر خواجه                 

 متکلمان نزد نفس -2

 ... و حزم ابن جوینی، باقالنی، ابوبکر) اشعری          

 ... عبدالجبار قاضی جبائی، رازی، فخر)معتزلی          

 ... مرتضی سید طوسی، شیخ مفید، شیخ) شیعی          

 (اَلَست عهد) میثاق به مربوط روایات -بدن از پیش نفس حدوث بر نقلی ادله -3

 (اَلَست عهد) میثاق آیات -بدن از پیش نفس حدوث بر قرآنی ادله -4

 جهنمیان و بهشتیان جاودانگی -نفس جاودانگی بر نقلی ادله -5
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 1379امیرکبیر، الدین، شرح بر زادالمسافر، انتشارات آشتیانی، سید جال -1

 .1379ابراهیم دینانی، غالمحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، تهران، انتشارات حمکت، -2

 العقل الفعال المفارق باالنسان.ابن رشد، ابومحمد، شرح کتاب النفس ارسطو، و مقاله فی -3

 ق.ه  1314ابن سینا، حسین بن علی، االشارات و التنبیهات، دفتر نشر الکتاب،  -4

 .1373ابن سینا، حسین بن علی، برهان شفا، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز،  -5

  

 (2) روایات و قرآن ، اسالمی کالم و فلسفه در نفس عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 Philosophy, Islamic in Mind

 Hadiths and Quran Theology, 
 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:پیشدروس 

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 15/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

  نفس مورد در اسالمی فالسفه هایدیدگاه و نفس، به مربوط روایات و آیات با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 اشراق حکمت در نفس -1

 ... و اشراق شیخ               

 صدرا حکمت در نفس -2

 مالصدرا               

 سبزواری حکیم              

 زنوزی مدرس علی آقای               

 طباطبایی عالمه              

 دیگران بر او بیت اهل و پیامبر نفس برتری – نفوس نوعی اختالف بر مبنی نقلی ادله -3

 روایات در میثاق -بدن از پیش نفس حدوث بر نقلی ادله -4

 (اَلَست عهد) میثاق آیات -بدن از پیش نفس حدوث بر قرآنی ادله -5

 جهنمیان و بهشتیان جاودانگی -نفس جاودانگی نقلی ادله -6
 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

  رد علمی هایپژوهش انستیتوی نصر، حسین سید اشراق، شیخ فارسی آثار مجموعه الدیتشهاب سهروردی، .1

 کربن هانری االشراق،حکمه الدین،شهاب سهروردی، .2

 کریم قرآن .3

 13 امیرکبیر، انتشارات زادالمسافر، بر شرح الدین،جال سید آشتیانی، .4

  حمکت، انتشارات تهران، سهروردی، فلسفه در شهود و اندیشه شعاع غالمحسین، دینانی، ابراهیم .5

  

 (1) روایات و قرآن اسالمی،  کالم و فلسفه در نفس عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 Philosophy, Islamic in Mind

2 Hadiths and Quran Theology, 
 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:پیشدروس 

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
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 16/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 نفس  مورد در ذهن تحلیلی فیلسوفان آراء با آشنایی

  :هامباحث یا سرفصل

 اسمولبان هاکسلی، دکارت،: انگاریدوگانه.1. 1

 مالبرانش نیس،الیب اسپینوزا،: گراییموازی.2

 پاتنم کارنپ، رایل،: رفتارگرایی.3

 فیگل اسمارت، پلیس،: همانی این نظریه.4

 روملین بالک، لوئیس، آرمسترانگ، پاتنم،: کارکردگرایی.5

هورگان کیم، فودور، دیویدسن، برود،: بدن-ذهن ارتباط به مربوط دیگر هایدیدگاه.6
 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

1. Chalmers, D. (1001) Philosophy of Mind, Classical and Contemporary Readings. Oxford: 

Oxford University Press. 

2. Heinamaa, S.  Lahteenmaki, V, and Remes, P. (eds.) (1009) Consciousness from Perception 

to Reflection in the History of Philosophy. Springer  . 

3. O'Connor, T. and Robb. D. (1003) Philosophy of Mind: Contemporary Readings. Routledge. 

i.   

  

 (2) ذهن فلسفه تخصصی زبان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 Language: Specialized

1 mind of Philosophy 
 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:
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 17/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

 نفس  مورد در ذهن تحلیلی فیلسوفان آراء با آشنایی

 
  :هامباحث یا سرفصل

 یابلو کیم،: ذهنی علیت.1

 چالمرز دنت، نیگل، بالک،:  آگاهی.2

 گین مک استلنیکر، و بالک چرچلند، لواین،: تبیینی شکاف.3

 تینسون و هورگان برندم، میلیکان، درسکی، چیززهولم، برنتانو،: التفاتی وجه ماهیت.4

 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

   :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 
1- David J. Chalmers-The Character of Consciousness-Oxford University Press, USA (2010) (1) 

2- John Heil, Philosophy of Mind_ A Contemporary Introduction-Routledge (2004) 

3- Timothy O'Connor, David Robb-Philosophy of Mind_ Contemporary Readings -Routledge 

(2003) 

4- Brian Beakley, Peter Ludlow, The Philosophy of Mind, 2nd Edition Classical Contemporary 

Issues Bradford Books  2006 

5- Brian McLaughlin, Jonathan Cohen ,Contemporary Debates in Philosophy of Mind (2007, 

Wiley-Blackwell) 

  

 (1) ذهن فلسفه تخصصی زبان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 Language: Specialized

2 mind of Philosophy 
 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:
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 18/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

  

 

 هدف کلی: 

 مسلمین  هایتلقی آن مقایسه و دین از غرب فیلسوفان فلسفی هایتلقی با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 ندی تعاریف و غربی دین تعاریف بین مقایسه .1

 اسالمی سنت براساس

 رشنگ و خداوند صفات غربی تلقی بین مقایسه .2

 بارهاین در اسالمی

 یا خداوند از انگاره صورتبه انسان آفرینش .3

 او خلیفه

 درباره غربی نگرش هایمشابهت و هاتفاوت .4

 اسالمی نگرش با الهی انکشاف و وحی

 هاینگرش فرق و مقدس متون هایتفاوت .5

 اناجیل و قرآن به هرمنوتیکی

 یاستس و دین رابطه به اسالمی نگرش بین مقایسه .6

 سکوالریزم، همچون مسائلی و غربی نگرش و

 ...و حکومت آزادی، دموکراسی،

 مسیحیت و اسالم در دین کارکردهای .7

 سنت در خدا وجود اثبات براهین بین مقایسه .8

 غربی سنت و اسالمی

 و غربی فرهنگ در دین و علم هایتعارض .9

 اسالمی فرهنگ

 ألهمس به غربی نگرش و اسالمی نگرش مقایسه .11

 معاد و نفس فناناپذیری

 سنت و غربی سنت در اخالق و دین رابطه .11

 اسالمی

 مسیحیت و اسالم در ایمام و عقل تعارض .12

 در دین به شناسانهمعرف هاینگرش بین مقایسه .13

 مسیحیت و اسالمی

 دینی گراییکثرت به اسالمی نگرش بین مقایسه .14

 آن به مسیحی نگرش و

 مسیحیت و اسالمی در معجزه بین مقایسه. 15

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 هرمنوتیک بر درآمدی واعظی، .1

 سنت و کتاب هرمنوتیک شبستری، مجتهد .2

 متن راز نصری، .3

 دین زبان زمانی،علی .4

 گفتاری افعال و وحی نیا،قائمی .5

 دین فلسفه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
religion of Philosophy 

 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 12/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

 ذهن  با مرتبط اعصاب علوم جدید رویکردهای با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 

 بر تمرکز با عصبی سیستم کارکرد و ساختار  .1

 آناتومی و شناسیزیستعصب

 یرز ساختار: ملکولی شناسیزیستعصب مبانی  .2

 و ژنی، بیان سلولی،درون هایپردازش سلولی،

 لولیس اعصاب علوم بر تمرکز با ژنومی هایتکنیک

  ملکولی و

 دهیسیگنال زیستی، غشای کارکرد و ساختار .3

 :عصبی سلول

 وسطت اطالعات انتقال و تلفیق دریافت، چگونگی

 یسیستم اعصاب علوم بر تمرکز با عصبی سلول

 توسط اطالعات پردازش چگونگی: مغز کارکرد .4

  :چون هاییتوانایی ایجاد و مغز

 بر تمرکز با شناخت و حافظه، حسی، هایپردازش

 رفتاری/شناختی اعصاب علوم

 شناختی،عصب اختالالت: مغزی اختالالت. 5

 و اعصاب علوم بر تحقیقات هایروش آخرین

 باعصا علوم بر تمرکز با پزشکیزیست هایدرمان

 کلینیکی و پژشکی

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

( سمت) ههادانشگا انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان گیج؛ نیکول بارس، برنارد شناختی اعصاب علوم مبانی .1

 (1395 شهریور،)

 انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان( مترجم) معظمی داوود النگستاف، آالن اعصاب، علوم های یادداشت .2

  1393 آذر، 24( )سمت) دانشگاهها

3. Bickle, J., 2661, Psychoneural Reduction: The New Wave, Cambridge, MA: MIT 

Press. 

4. ––– ,1003 , Philosophy and Neuroscience: A Ruthlessly Reductive Account, Norwell, 

MA: Kluwer Academic Press. 

5. ––– ( ed.), 1006, The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience, New York: 

Oxford University Press. 
 

 اعصاب علوم مبانی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 of Introduction An

Neuroscience 
 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:
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 31/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 هدف کلی: 

 ذهن  با مرتبط اعصاب علوم جدید رویکردهای با آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

 

 شناختی علوم بر ایمقدمه .1

 چیست؟ شناختی علوم 

 فلسفی مبانی .2

  ذاتیت آگاهی، بدن،-ذهنی مسئله   

 مصنوعی هوش و رایانه، مغز، .3

 کنند؟ فکر توانندمی کامپیوترها آیا 

 است؟ کامپیوتر مانند مغز آیا

 ادراک و شناخت .4

 شناختی اعصاب علوم بر ایمقدمه

 هایآسیب مغزی، دوپاره خصوص در تحقیقات

 مغزی هاینیمکره مغزی،

 ادراکات و احساسات و حسی هایپردازش .5

 بینایی ادراکات 

 پردازش توصیفات، هافبازنمایی 

 فیزیکی جهان – نوزادی دوره در شناخت .6

 اولیه معرفت

 فیزیکی رخدادهای و اشیا به نسبت معرفت

  زبان .7

 شناختی و زبانی هایبازنمایی

 رییادگی) آن پیشرفت و زبانی هایتوانایی کسب

 (آماری یادگیری خطاها، و افعال

 کردن بندیمقوله توانایی و مفاهیم .8

  مقوالت و مفاهیم

 الگوها و هانمونهپیش

 گیریتصمیم و آوریاستدالل .9

 ناقطعیت شرایط تحت داوری و گیریتصمیم

 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 ابرج مریم ،(ویراستار) ظریف محمود ،(مترجم) گلشائی رامین تاگارد، پل شناختی، علوم بر درآمدی: ذهن .1

 انسانی معلو توسعه و تحقیق مرکز ،(سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان( ویراستار)

(1394) 

  ذهن فلسفه و اعصاب علم شناسی، زبان شناسی، روان مصنوعی، هوش: شناختی علم درباره .2

 (1394) امیرکبیر حاتمی، جواد .3

 شناختی علوم مبانی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 Cognitive of Foundations The

Science 
 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 32/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 فردنبرگ، جی ،(محتوایی و علمی ویراستار) حالافتاده محسن ذهن، مطالعه بر ایمقدمه شناختی؛ علوم .4

 (1388) دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسة ،(ویراستار) سیلورمن گوردن

5. Anderson, J. R., 1009. How Can the Mind Occur in the Physical Universe?, 

Oxford: Oxford University Press. 

  



 31/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 شناسیهستی مباحث خصوص در تحلیلی فیلسوفان آراء با آشنایی
 

  :هامباحث یا سرفصل

 هاسرفصل  .1

 هاکلی مسئلة .2

 متافیزیکی گراییواقع  .3

 نومینالیسم  .4

 عینی هایجزئی .5

 جواهر. 3 .6

 هاویژگی. 4 .7

 امکان و ضرورت. 5 .8

 علیت. 6 .9

 زمانی ماهیت. 7 .11

  عینی هایجزئی. 8 .11

 زمان طریق از استمرار. 9 .12

  گراییضدواقع چالش. 11 .13

 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 (1395 خرداد،) حکمت افروغ، صالح و پوراسماعیل یاسر الکس،. ج مایکل معاصر، متافیزیک به درآمدی .1

 پوراسماعیل یاسر ترجمه سالیوان، مگان و اینواگنون پیتر متافیزیک، .2

3. Armstrong, David, 2616, Universals: An Opinionated Introduction, Boulder, CO: 

Westview. 

4. ––– ,2669 , A World of States of Affairs, Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Baker, Lynne Rudder, 1000, Persons and Bodies: A Constitution View, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

 

  

 تحلیلی متافیزیک عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Metaphysics Analytic 

 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:
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 33/    فلسفه ذهن کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی: 

  معاصر تحلیلی فیلسوفان آراء با تاریخی آشنایی
  :هامباحث یا سرفصل

ویتگنشتاین  .14

 مور .15

 راسل .16

 کارنپ .17

 کواین .18

 کاپلن .19

 دیویدسن .21

 پاتنم .21
 

 درصد04 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 حکمت/سیرت نیک عبداهلل ترجمه/ دامت مایکل/ تحلیلی فلسفه خاستگاه .1

 ترجمان انتشارات/ خوشنویس یاسر ترجمة/ گالک چیست؟ تحلیلی فلسفه .2

 مرکز نشر مرکز/ فاطمی فریدون/ استرول اروم/ بیستم قرن در تحلیل فلسفه .3

 علم نشر/ نصری عبداهلل یزدی؛ حائری مهدی/ شناخت نظریة و تحلیل فلسفه .4

 نو طرح/ پایا علی.../  و اندازها چشم تحلیل فسلفه .5

 

 تحلیلی فلسفه تاریخ فارسی:عنوان درس به 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Philosophy Analytic of History 

 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  

   31 تعداد ساعت:
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