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 سیاسی متومحورهای مطالعاتی درس .5

 اول.تذکرات مهم:

 .اول.دانشجویان با مشاروت استاد یکی یا بخشی از متون اصلی مطالعاتی زیر و یا متن معتبر مرتبط را  1

 بدقت انتخاب میکنند.   

 دوم. به معرفی و تحلیل آن آن می پردازند.

 )ده(صفحه ای تهیه و ارایه میدهند.11حدودسوم.گزارشی 

 .رعایت؛ 2

 الف.روش علمی مطالعه و تحلیل متن 

 ش نویسی  الزامی است.ساختار و آیین گزارب.

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

 صفحه(2تا1اول.پیش درامد: شامل معرفی متن) 



 صفحه(8تا6دوم.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. 

 امتیاز از صد را دارد. 25نمره از بیست یا  5.گزارش مطالعاتی 3

 

  متون سیاسیدوم.محورهای مطالعاتی و گزارش درس 

بویژه علم مدنی کتاب احصاء علوم و اجتماعات سیاسی کتاب سیاست  یکی.عبارت هایی از متون سیاسی

 مدنی فارابی ارایه میشود. دانشجویان به تحلیل متن آن می پردازند.

 دیگری.در باب چندر مورد از آثار اصلی سیاسی ذیل و محتوای آنها پرسش می شود. شامل:

 فارابی علوم احصاء کتاب مدنی علم پنجم فصل 1

 فاضلی( سیاسی و ؛ اجتماعیمدنی علم فلسفه)

 فارابی فاضله مدینه اهل های اندیشه کتاب مدنی اجتماعات بخش.2

 (فاضلی سیاسی و ؛ اجتماعیمدنی فلسفه)مبادی 

 فارابی مدنیه سیاست کتاب مدنی، اجتماعات بخش.3

 (.فاضلی سیاسیمدنی؛ اجتماعی و  فلسفه)اصول 

 ماوردیابوالحسن  سلطانیه احکام.4

 (سنی خالفت سیاسی فقه)

 رازی مسکویه ابن.جاویدان خرد، 5

 ایرانی و نیز کتاب تجارب امم و همچنین تهذیب اخالق در اخالق -شرقی جاویدانمدنی  خرد)

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی( 

 ملک نظام خواجه نامه سیاست.6

 (سنی خالفت و ایرانشهری سیاسی فن دوم؛ و اول فصول)

 )اخالق سیاسی سنی(غزالی سعادت کیمیای.7



 المعالی شمس به ملقب زیار بن وشمگیر بن قابوسنامه.8

 )آیین کشورداری ایرانشهری(

 مدن تدبیر.چهارم فصل مدن، سیاست.سیم مقالت نصیر، خواجه ناصری، اخالق.9

 (شیعی امامت سیاسیکارگزاری  فن)

 زاکانی عبید االشراف اخالق.11

 طنز سیاسی(-)نقادی سیاسی

 خلدون ابن مقدمه.11

 فلسفه تاریخ سیاسی(-سیاسی اجتماعی دانش)

 مدنی بخش المتألهین، صدرا معاد، و مبداء.12

 (سیاسی شناسی پدیده متعالی؛ مدنی حکمت)

 مدنی بخش المتألهین، صدراو مناهج سلوکیه،  ربوبیه شواهد.13

 (شناسی سیاسی روش و معرفتشناسی متعالی؛ مدنی کمت)ح

  )سرمقاالت نشریه عروه الوثقی (،الوثقی عروه.14

 )در بیداری و اصالحگری سیاسی ، محمد عبده، محمد رشید رضااسدآبادی الدین سیدجمال

 اسالمی(. 

 نائینی اهلل آیت ،)حکومت قدر مقدور اسالمی(المله تنزیه و االمه تنبیه.15

 مشروطیت اسالمی(-شیعی سیاسی فقه)

 نوری اهلل فضل شیخ الغافل، تذکره.16

  )آسیب شناسی و نقادی مشروطیت(

 خمینی امام اسالمی، حکومت یا فقیه، والیت.17

 فلسفه سیاسی والیت فقیه(.-اسالمی حکومت شکل و ضرورت مفروضات،)

 


