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 .منابع درسی متون سیاسی3

 منابع درسی فلسفه سیاسی سه مورد می باشند. به ترتیب:

 اول.منبع اصلی درس: 

 مطالب ارایه شده در تحلیل متون گزیده در جلسه های درسی، برداشت ها و یاداشت   

 های شخصی دانشجویان. این مطالب و متون گزیده 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 تفصیلی تر متونی از آثاری بوده که مستقیما به موضوع   

 رداخته اند. برای آشنایی بیشتر دانشجویان با منابع و متون دست اول تر تخصصی و درس پ  

 جامع که الزم 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   



 ستقیما مورد پرسش قرار نمی گیرند.نهایی پایان دوره م  

 سوم.منابع مطالعاتی: 

 اهم منابع معرفی شده در سرفصل درسی و منابع معتبری بوده که ارتباطات تنگاتنگی با   

 موضوع درس داشته و اشراف دانشجویان بدانها، در وقوف آنان به محتوایی درسی کمک   

 به عنوان مطالعات درسی انتخاب نموده و با می نماید. دانشجویان یک موضوع یا مسئله را   

 رجوع به این منابع، بدانها پاسخ داده و گزارش مطالعاتی خود را انجام میدهند.   

 متون کمک درسی متون سیاسی در دو سطح تفصیلی و  گزیده ها ارایه شده است. 

  عنای اعم جمع آوریاز اهم آثار علم مدنی؛ اجتماعی و سیاسی به م الف.متن تفصیلی متون سیاسی

 و تنظیم شده اند. به ترتیب: 

 اول.متون اساسی حکمت مدنی فاضلی فارابی، 

 .کتاب احصاء علوم؛ فصل پنجم.علم مدنی1 

 .کتاب سیاست مدنی: بخش اجتماعات مدنی2 

 .کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله: گزیده ها و بخش اجتماعات مدنی3 

 خواجه نصیردوم.متون اساسی حکمت تقریبی 

 فصل چهارم.سیاست ملک قسم سیم.سیاست مدن کتاب اخالق ناصری   

 سوم.متون اساسی حکمت متعالی مدنی صدرایی

 .کتاب شواهد ربوبیه صدرا: گزیده ها و بخش مدنی1 

 .کتاب مبداء و معاد صدرا: گزیده ها و بخش مدنی2 

 یکی و نخست تاسیس حکمت مدنی بوده، 

 ی می باشد. سوم تجمیع و تعادل و تعالی دیگری تقریب حکمت مدن

 حکمت مدنی است.  



 چهارم.متن دانش مدنی تجربی)نگرش علم واقعی سیاسی( ابن خلدون از مقدمه تاریخ  

 پنجم.فقه)و حقوق(سیاسی نائینی 

 مقدمه و فصول نخست کتاب تنبیه امت و تنزیه ملت یا مشروطیت اسالمی   

 حکومت    

 معقول عالمه جعفریششم.حکمت مدنی حیات  

 سیاست در حیات معقول کتاب حیات معقول عالمه جعفری.  

 ب.متن گزیده هایی از چهار منبع به ترتیب ذیلند: 

 فارابیاحصاء علوم مدنی کتاب  علماول. 

 است. فلسفه علم مدنی اعم از دانش مدنی و فلسفه مدنیجامع   

 اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنیهدوم. 

 .مدنی کتاب مبداء و معاد مال صدراسوم.مبحث  

 در خاتمه هر متن اهم پرسش های آن مطرح شده که در آزمون میان دوره پرسیده شده و دانشجویان با 

 راجعه به همین متون، بدانها پاسخ میدهند.م

 

 


