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زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان۹8/10/٢4 :

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه ) ساعت ) 10/30-1٢/30
هدف کلی درس :بررسی اندیشه های سیاسی حاکم در قلمرو سرزمین های اسالمی و ایران و همچنین تحلیل اندیشه متفکران
در زمینه شیوه های حکومتداری و نقش این متفکران در روند حوادث تاریخی می باشد.

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

۹8/6/٢4

معرفی منابع اندیشه سیاسی در اسالم و ایران و دالیل اهمیت شناخت اندیشه سیاسی

دوم

۹8/6/31

اولین تئوری های حکومتی در اسالم ،خالفت و خلیفه

سوم

۹8/7/07

ماهیت خلیفه و شیوه های کسب قدرت در اندیشه های سیاسی اسالم

چهارم

۹8/7/14

تفاوت های بین اندیشه سیاسی تشیع و تسنن درباره خالفت

پنجم

۹8/7/٢1

آموزه های کالمی – سیاسی زیدیه

ششم

۹8/7/٢8

آموزه های سیاسی -اعتقادی و کالمی اسماعیلیه

هفتم

۹8/8/5

اندیشه های فارابی و تشریح ویژگی های مدینه فاضله

هشتم

۹8/8/1٢

خوارج و مرجئه و تشریح تفکرات آنان در طول تاریخ

نهم

۹8/8/1۹

تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی روسیه در دوره پتر کبیر

دهم

۹8/8/٢6

اندیشه های سیاسی اهل سنت درباره خلیفه

یازدهم

۹8/۹/3

اندیشه های ماوردی درباره حکومت و خالفت

دوازدهم

۹8/۹/10

اندیشه سیاسی ایرانشهری و تفکرات نظام الملک طوسی

در درک بهتر تاریخ اسالم و ایران

1

سیزدهم

۹8/۹/17

نظریه بپردازی در نبود خالفت عباسی

چهاردهم

۹8/۹/٢4

اندیشه جوینی و غزالی :سلطنت

پانزدهم

۹8/10/1

اندیشه سیاسی ابن تیمیه و ابن جماعه تحلیل نتایج این نظریه

شانزدهم

۹8/10/8

امام – سلطان و اندیشه روزبهان خنجی

نحوه ارزشیابی:

پایان ترم ٢0 :نمره

میان ترم :ندارد پروژه :ندارد

فعالیت کالسی :دارد حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :دولت و حکومت در اسالم تالیف آن.کی.اس .لمبتون .٢.دیانت و سیاست تالیف علیمحمد علوی .3.اندیشه
سیاسی در اسالم و ایران تالیف حاتم قادری .4.درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران تالیف سید جواد طباطبایی.5.
دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران تالیف سید جواد طباطبایی.

وسایل کمک آموزشی :ندارد.
تاریخ تنظیم۹8/6/٢6 :
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