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 بسمه تعالی

 

 درس فلسفه سیاسی

 

 محورهای مطالعاتی درس فلسفه سیاسی.5

 اول.تذکرات مهم:

.دانشجویان با مشاروت استاد یکی از محورهای اصلی مطالعاتی زیر و یا مسئله ای مرتبط با آن را  بدقت 1

 )ده(صفحه ای تهیه و ارایه میدهند.11کرده با مراجعه به منابع کمک درسی گزارشی حدودانتخاب 

 .رعایت روش علمی مطالعه و تحلیل متن و نیز ساختار و آیین گرازش نویسی  الزامی است.2

 الف.مطالعه و ساختار گرازش آن شامل سه بخش است.

 صفحه(2تا1اول.پیش درامد: شامل اهمیت و فرضیه بحث) 

 صفحه(8تا6بحث) دوم.درامد: شامل تحلیل متن 

 صفحه(.2تا1سوم.برامد: نتیجه گیری همراه منابع) 

 ب.آوردن مستندات، ذکر نشانی آنها و نقل قولهای مستقیم در گیومه، ... الزم است. 

 را دارد. صدامتیاز از  25نمره از بیست یا  5.گزارش مطالعاتی 3
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 سیاسی  فلسفهدوم.محورهای مطالعاتی و گزارش درس 

 اول.کتاب آراء اهل مدینه فاضله فارابی 

 02-73فصول

 اجزاء و قوای نفس انسانی سیاسی.21فصل

 قوتها و اجزای نفس واحد انسانی سیاسی.21فصل

 قوه ناطقه و تعقل سیاسی انسان مدنی.22فصل

 اراده و اختیار و سعادت مدنی)انسانی و جامعه انسانی سیاسی(.23فصل

 تعاون مدنی انسانی اجتماع و.26فصل

 ریاست مدنی.27فصل

 خصلت های ریاست مدنی فاضلی.28فصل

 مضادات مدینه فاضللی: مدینه جاهلی؛ ضاله و فاسقه.29فصل

 صناعات و سعادات مدنی.31فصل

 مدن جاهلی.32فصل

 فاضلی یمشترکات مدن.33فصل

 جاهلی و ضالی آراء اهل مدنی.33فصل

 مدنی-عدالت طبیعی.35فصل

 پرهیزی(-دنیا طلبی)سیاست گریزی-مدنی: تارک دنیاییخشوع .36فصل

 نازعی(ت-سوفیسم سیاسی؛ سیاست تکساحتی-)معرفت شناسی(مدنی جاهلی)تفلسف سیاسی.37فصل
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 حکمت مدنی تقریبیدوم.

 قسمت سیاست مدن کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر

 فصول سه گانه نخست.حکمت مدنی

 فضیلت)خاستگاه، جایگاه و نقش( علم و حکمت مدنیاحتیاج خلق به تمدن، ماهیت و .1فصل

 فضیلت محبت)همگرایی تا همبستگی( مدنی در ارتباطات اجتماعی.2فصل

 ل مدنیاات مدنی و شرح احوعاقسام اجتما.3فصل

 

 شواهد ربوبیه مال صدراسوم.

 والیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

 گانه پدیده و پدیده شناسی مدنیاشراقات اول تا پنجم: مراتب سه م.شاهد سوم.چهار.مشهد1

 .مشهد چهارم.شاهد سوم.اشراقات ششم تا یازدهم: قوای باطن نفس انسانی مدنی2

 ششم.اوصاف و خصایص سه گانه راهبری راهبردی دینی مدنیشاهد اول.اشراقات اول تا .مشهد پنجم.3

 ت صفات راهبری راهبردی .مشهد پنجم.شاهد اول.اشراقات هفتم تا دهم.خاستگاه، جایگاه و نقش و صفا3

 دینی مدنی 

 .مشهد پنجم. شاهد چهارم.انواع چهارگانه رابطه و نسبت دیانت و سیاست.5

 رسالت و امامت ، .مشهد پنجم.اشراقات پنجم تا نهم.اسرار شریعت مدنی، عبادات مدنی، ضوابط مدنی6

 مدنی. 
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 چهارم.کتاب فلسفه سیاسی چیست؟ 

 اثر لئو استراوس

 سیاسی چیست؟ .فلسفه1فصل 

 .راه حل فلسفه سیاسی کالسیک 2فصل 

 .راه حل فلسفه سیاسی جدید 3فصل 

 .رابطه فلسفه سیاسی و تاریخ3فصل 

 .نسبت فلسفه سیاسی و تجدد 5 

 


