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قرون  (2)اندیشه سیاسی اسالم و ایراندرس 

 میانه: بنی عباس تا قاجار
 

 .منابع درسی 3

 منابع درسی سه مورد می باشند. به ترتیب:

 اول.منبع اصلی درس: 

 مطالب ارایه شده در جلسه های درسی، برداشت ها و یاداشت های شخصی دانشجویان.   

 این مطالب در آزمون نهایی پایان دوره)ترم(مورد پرسش واقع شده و اهم پرسش های   

 امتحانی از این منبع می باشد.     

 دوم.منابع کمک درسی: 

 این منابع، متون انتخابی یا گزیده متونی از آثاری بوده که مستقیما به موضوع درس پرداخته   

 منابع و متون دست اول تر تخصصی و جامع که الزم اند. برای آشنایی بیشتر دانشجویان با   

 بوده اما در جلسات درس فرصت کافی برای ارایه و بررسی مفصل آنها وجود ندارد.    



 پرسش های آزمون میان دوره از این منابع و متون صورت گرفته و در آزمون نهایی پایان   

 دوره مستقیما مورد پرسش قرار نمی گیرند.  

 شامل:

 ی.سیاست مدن : گفتمان کتابیک.اندیشه سیاسی فارابی، مؤسس نگرش نظری فلسفی سیاسی

 تاب : گفتمان کش فقهی سیاسی خالفت سنیایدو.اندیشه سیاسی ماوردی، چهرگان شاخص گر 

 .احکام سلطانی  

  سه.اندیشه سیاسی خواجه نظام ملک طوسی، کارگذار برجسته گرایش فنی سیاسی ایرانشهری 

     گفتمان سیاسی کتاب سیاستنامه :سنی -

 چهار.اندیشه سیاسی خواجه نصیر، کارگذار برجسته گرایش فنی سیاسی حکمت جاویدان  

 : گفتمان بخش کارگذاری سیاسی کتاب اخالق ناصری شیعی – ایرانشهری  

 اندیشه سیاسی ابن خلدون، چهرگان شاخص نگرش علمی سیاسی: گفتمان سیاسی کتاب پنج. 

 تاریخ عِبَر ابن خلدون مقدمه  

 ء : گفتمان بخش مدنی کتاب مبدااندیشه سیاسی صدرایی، مؤسس حکمت متعالی سیاسیشش.

 .و معاد صدرا 

 سوم.منابع مطالعاتی: 

 اهم منابع معتبری بوده که ارتباطات تنگاتنگی با موضوع درس داشته و اشراف دانشجویان   

 کمک می نماید. دانشجویان یک موضوع یا مسئله بدانها، در وقوف آنان به محتوایی درسی   

 را به عنوان مطالعات درسی انتخاب نموده و با رجوع به این منابع، بدانها پاسخ داده و   

 گزارش مطالعاتی خود را انجام میدهند.   

 :اهم منابع پیشنهادی شامل

 تهران: مرکز. (تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسالم، چاپ پنجم،4931پوالدی، کمال)-



(دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی، تهیه 4931تقوی، ناصر)-

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، قم: بوستان کتاب.

ان : بوست(ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسالم، ترجمه مصطفی فضایلی، قم4933حسن، حسن عباس)-

 کتاب.

 (تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسالم، تهران: اساطیر.4931حلبی، علی اصغر)-

(سیاست نبوی؛ مبانی، اصول و راهبردها، تهران: پژوهشکده مطالعات 4931علیخانی، علی اکبر و همکاران)-

 فرهنگی و اجتماعی.

و اسالم، با تصحیح و مقدمه صادق زیبا کالم،  (نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران4931عنایت، حمید)-

 تهران: روزنه.

 ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. ،(اندیشه سیاسی در اسالم معاصر4932عنایت، حمید)-

 (امام حسین)ع(و ایران، ترجمه ذبیح اهلل منصوری، تهران: بدرقه جاویدان.4939فریشلر، کورت)-

 سیاسی در اسالم و ایران، چاپ پانزدهم، تهران: سمت. (اندیشه4931قادری، حاتم)-

 (تاریخ اندیشه های سیاسی در اسالم، ترجمه مسعود جعفری، تهران: سخن.4933کرون، پاتریشیا)-

 


