دانشگاه شهید مطهری
گزٍُ فلســـــفِ ٍ کـــــالم

عنوان درس :حکمت اشراق 2
مقطع /رشته :کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی
نیمسال اول سال تحصیلی 0911- 0011
ارتباطm.saatchi@motahari.ac.ir :
مدرس  :مهدی ساعتچی
محل برگساری :ــ (بزگشارٕ هجاسٕ اس طزٗك ساهاًِ ٍٗاًا)
زمان:
معرفی دوره:

طٖ درس فلسفٔ اشزاق 1کِ در دٍ ً٘وسال گذشتِ ارائِ شذ ،هباحج معرفتشناسی ٍ جهانشناسی فلسفٔ اشزاق را
بزرسٖ ًوَدُ ٍ هؤلفِّإ اصلٖ هستیشناسی ٍ خداشناسی سْزٍردٕ را دًبال کزدٗن .در اٗي ً٘وسال هباحج
بال٘واًذُ اس هحَر ّستٖشٌاسٖ (مقوالت ) را بزرسٖ ًوَدُ ٍ سپس بِ انسانشناسی ،فرجامشناسی و آثار تمثیلی
ش٘خ اشزاق هٖپزداسٗن.
منبع اصلی :حکمة االشراق ،سْزٍردٕ؛ در :هجوَعِ هصٌفات ش٘خ اشزاق ،جلذ دٍمً ،شز پژٍّشگاُ علَم اًساًٖ (; م + )1آحار
توخ٘لٖ ش٘خ اشزاق
منبع مکمل :حکوت اشزاق ،تأل٘ف س٘ذٗذاٗ ..شداىپٌاًُ ،شز سوت (; م)2
ارزشیابی:

آسهَى شفاّٖ هتيً 4 :وزُ /آسهَى پاٗاًًٖ 10 :وزُ  /پژٍّشً 6 :وزُ
جلسه

روز

1

99/06/31

منابع

موضوع بحث
ّستٖشٌاسٖ //همَالت  /فزٍکاست اعزاض ًُِگاًِ ٍ

م :1ــ  /جشٍٓ هتَى هٌتخب

افشٍدى همَلٔ حزکت

م :2جلذ ،2فصل ،8ص411- 435

2

99/07/07

ّستٖشٌاسٖ //همَالت  /هفَْم جَّز

م :1ــ  /جشٍٓ هتَى هٌتخب

3

99/07/14

اًساىشٌاسٖ َّٗ //ت ًفس

4

99/07/12

اًساىشٌاسٖ َّٗ //ت ًفس

5

99/07/28

اًساىشٌاسٖ  //ک٘فّ٘ت تکَّى ًفس

6

99/08/05

اًساىشٌاسٖ  //حذٍث ٗا لذم ًفس  /بماء ًفس

7

99/08/12

اًساىشٌاسٖ  //رابطِ ًفس ٍ لَا

8

99/08/19

اًساىشٌاسٖ  //لَإ باطٌٖ1

م :1ص 208- 211

9

99/08/26

اًساىشٌاسٖ  //لَإ باطٌٖ2

م :2جلذ دٍم ،ص241- 253

م :2جلذ ،2فصل ،8ص435- 452
م :1ص 109- 113
م :2جلذ ،2ص226- 233
م :1ص 113- 116
م :2ــ
م :1ص 187- 201
م :2جلذ ،2ص233- 234
م222- 223 ٍ 201- 203 :1
م :2جلذ ،2ص ٍ 234- 238ص453- 455
م :1ص 204- 207
م :2جلذ ،2ص238- 241

https://faculty.motahari.ac.ir/saatchi

م :1ص211- 216

10

99/09/03

اًساىشٌاسٖ  //لَإ باطٌٖ3

11

99/09/10

فزجامشٌاسٖ  //هعاد  /تٌاسخ 1

م :1ص216- 223

12

99/09/17

فزجامشٌاسٖ  //هعاد  /تٌاسخ 2

م :2جلذ دٍم ،ص455- 472

13

99/10/24

فزجامشٌاسٖ  //هعاد  /هعاد ًفَس

م223- 229 :1

14

99/10/01

بزرسٖ آحار رهشٕ ٍ توخ٘لٖ 1

آحار توخ٘لٖ ش٘خ اشزاق

15

99/10/08

بزرسٖ آحار رهشٕ ٍ توخ٘لٖ 2

آحار توخ٘لٖ ش٘خ اشزاق

م :2جلذدٍم ،ص251- 254

م :2جلذ دٍم ،ص473- 490

16

آزمون پایان نیمسال
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