ةاؿيَ جؿانی

طرح تفصیلی سطح یک غرتشىاسی
 -1اَداف
َدف اصلی:

1-1

ایساد دیغگاه اٌحلادی -جاریعی ٌـتث ةَ کهیث جفکؼ ،فؼٍُگ و جيغن غؼب ،ایساد ظّدآگاُی
جاریعی ٌـتث ةَ فؼٍُگ ؿٍحی ظّد ،ایساد پؼؿكِای ةیكحؼ ٌـتث ةَ ُّیث فکؼ غؼةی و فکؼ
ؿٍحی
 2-1اَداف فرعی ي اقتضایی:
 دریافث غؼب ةَ ىذاةة یک کم و کهی.
 فِو ازيانی ٌـتث ةیً جفکؼ و فؼٍُگ و جيغن غؼب در ةؼَُُای جاریعی غؼب از یٌّان جا
کٍّن.
 فِو جٍازع جاریعی زتِة صق و ةاظم در جياىی ؿاصات جفکؼی ،ؾيهی ،فؼٍُگی ،جيغٌی و
ؿعث افؽاری و ةؼقيؼدن ةؼظی جؿارضات ؾيهی ةیً غؼب و اؿالم در روزگار ىا.
 آقٍائی ةا روٌغ جاریعی جضّالت غؼب و رقغ ٌگاه ظّدةٍیاد و ؿّةژکحیّیـحی ةكؼ از آغاز جا
کٍّن.
 فِو جفاوت ٌگاه ةٍیادیً غؼب و اؿالم ةَ جاریط و ؿیؼ جضّالت آن و پایان جاریط.
 آقٍائی ةا ةضؼانُای غؼب ىغرن.
 آقٍائی ىعحصؼی ةا جاریط ىّازِة ایؼاٌیان ةا جسغد ةؼ ىضّر ٌلغ روقٍفکؼی از ىكؼوظَ جا
کٍّن و ةضخ غؼبزدگی در ؿاصات ىعحهف ةَ ظصّص در ؾؼصة ؾهو و ٍُؼ.

 -2عىايیه َر درس ي حجم تقریثی آوُا تٍ درصد
پیف ٌیاز دوره :آقٍائی ازيانی ةا ىؿارف اؿالىی(ؾلائغ ،اظالق و اصکام اؿالىی) و ىتاٌی اٌلالب
اؿالىی
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ؾٍاویً کهی دروس ةَ
جؼجیب زىاٌی

درصغ
اظحصاصی

ؿؼفصهِای کهی ُؼ درس

ؾٍاویً اؿاجیغ ةَ
جفکیک ُؼ درس ةا
جؼجیب اونّیث

ضؼورت غؼبقٍاؿی
و ىعانؿات جاریعی
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* :اٌلالب اؿالىی و زِان
غؼب
 درآىغ ةضخ ُّیثدرآىغ ةضؼان ىغرٌیحَغؼب ةَ ىذاةَ یک کمدارای ریكَ و جاریط و
اىحٍاع قٍاظث
غؼب ةغون ىعانؿاتجاریعی
ىِغویث و وػایفىٍحؼؼان

ؿیغ رئّف
ىّؿّی
ؿیغ ىسیغ اىاىی
وصیغ یاىیًپّر
ىضيغ رزتی
ؿیغ ىِغی
ٌاػيی
کچّئیان
قفیؿی ؿؼوؿحاٌی
پارؿاٌیا
ىِغی فاظيی
اةاصانش جلیزاده
ىِغی ىؼفؼی
ؿیغ ؿؿیغ راؿث
ظغیّ
روح اهلل ٌاىغاری

جفکؼ ،فؼٍُگ ،جيغن،
و ةضؼان ُّیث
(آقٍائی ةا ىلغىات و
اصعالصات ةضخ)
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 گؽارش و ىذانِائی از ةضؼانُّیث ایؼان ىؿاصؼ
 جؿؼیف واژگان جؿییً ىؼاد ازغؼب و جاریط
 ةضخ جفکؼ و فؼٍُگ وجيغن ٌـتث ایً ىفاُیو و
چگٌّگی ادؼ گػاری ةؼُو

اؿياؾیم قفیؿی
ؿؼوؿحاٌی
وصیغ یاىیًپّر
ؾعاء اهلل ةیگغنی
ؿیغ ىسیغ اىاىی
ؿیغ ؿؿیغ راؿث
ظغیّ ،ؿیغ ؾلیم
صـیٍی ،روح اهلل
ٌاىغاریُ ،ادی
ىضيّدی

جاریط جيغن غؼب
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 جفاوت دیغ جاریعیاؿالم و غؼب ةَ ظصّص در

ىضيغ رزتی
قِؼیار زرقٍاس
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جّضیضات و
جتصؼهُا

آقٍایی ةا جاریط صضّر
غؼب در ایؼان ةا جأکیغ
ةؼ ٌلف روقًفکؼان
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آغاز آفؼیٍف
ٌلغ جئّری ظعی پیكؼفثچؼائی آغاز غؼب از یٌّان یٌّانرومكؼون وؿعیرٌـاٌؾ و ةاروكروقٍگؼی(جأکیغ ةؼ ایًدوره ةا جلؼیؼ ٌؼؼ فیهـّفان
روقٍگؼی و اجّپیا پؼدازی)
كؼن ٌّزدُو و اٌلالبصٍؿحی
كؼن ةیـحو و ةضؼانُایىغرٌیحَ و پـث ىغرٌیـو
اٌلالب اؿالىی و آیٍغةجاریط
ٌكان دادن جضهیم کهی ازدوره ُای غؼب ىغرن و
ٌكان دادن
جاریعی ةّدن ؿیؼگـحؼش اوىاٌیـو و
ظّدةٍیادی ةكؼ ىغرن

ؾعاء اهلل ةیگغنی
ؿیغ ىسیغ اىاىی
زتارپّر
روح اهلل ٌاىغاری

ىعحصؼ جاریط ایؼان جادوران ىكؼوظَ
جاریط ىكؼوظَ و ورودغؼب و روقٍفکؼی ةَ ایؼان
دوران پِهّی وجسغدظّاُی ایً -اٌلالب
اؿالىی و آغاز جاریط
ىّازِة زغی ةا غؼب
-آقٍائی ازيانی ةا ورود

قِؼیار زرقٍاس
ىّؿی صلاٌی
ىّؿی ٌسفی
اصيغ رُغار
ؿیغ ىسیغ اىاىی
ىضيغصادق
کّقکی
رؿّل زؿفؼیان
زتاری
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غؼب ةَ زِان اؿالم ةَ
ظصّص ىصؼ و ؾذياٌی و
ةازظّاٌی جسارب ىكحؼك
جاریعی
ؿایؼ ىتاصخ ُو 01
زِث فؼٍُگی (ةَ
اكحضای دوره)

ىضيغ صـً
رزتی
ىسیغ ةػرافکً

چؼائی وضؿیث ةضؼاٌی قفیؿیفؼٍُگ و ٍُؼ ىؿاصؼ ؿؼوؿحاٌی ،کحاةی،
جيغٌی -ىضيغی ،ىضيغ
ایؼان(جضهیم
صـیً رزتی
جاریعی)
جلاةم جاریعی زتِة صق واؿياؾیم قفیؿی
ةاظم
ىتاصخ ىِغیث و وػایف ؿؼوؿحاٌیىٍحؼؼان
جكتَ ةَ کفار در رفحار و ىیؼىِغیىیؼةاكؼی
جيغن و ٌفی آن
یِّدقٍاؿی و ٌلف جفکؼ ىضيغُادی ُيایّن،قفیؿی
اؿياؾیم
یِّد در دٌیای ىغرن
ؿؼوؿحاٌی
ةیغاری اؿالىی (قؼق درىیؼىِغی
ةؼاةؼ غؼب)
ىیؼةاكؼی ،کحاةی
ؾهو دیٍیانغیً
قيؾ
ٍُؼ ،رؿاٌَ و رؿاٌَ وؿیغ
رصياٌی،
اىکاٌات و چانفُای
ىسیغ اىاىی.
پیفرو
صيیغ پارؿاٌیا،
ٌلغ فیهوىیؼىِغی
ىتاصخ صّزة ؿتکىیؼةاكؼی ،صـً
زٌغگی
کچّئیان ،ىِغی
زٍگ ٌؼم ةیً صق وؿیغ
ىؼفؼٌیا،
ةاظم(ٌگاُی ىتٍائی و
رئّف
اةؼاُیو
جاریعی)
ىّؿّی،
وصیغ یاىیًپّر،
ؿیغىسیغ اىاىی،
ؾهیؼضا پٍاُیان،
ىِغی
ؿیغ
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ٌاػيی،
ُادی ىضيّدی،
ىضيغظٍغان،
پٍاُیان ،جهّری،

جتصؼه :ؾهی رغو ایٍکَ ةضخ در ؿعش اول اؿث و ةَ ٌّؾی ؾيّىیث دارد ،اىا جّصیَ ىیقّد در
جاریط جيغن ةَ جٍاؿب ُؼ رقحَ و ىعاظب ،ىذالُائی از جاریط آن رقحَ ةَ ةضخ اضافَ قّد ىذالً
ةؼای داٌكسّیان ٍُؼ از جاریط ٍُؼ و ةؼای فٍیُا از جاریط ؾهو و...
در ضيً ةا جّزَ ةَ ؿعش و رقحَ ىیجّان درصغُا را جغییؼ داد ،ىذالً ةؼای فؿاالن فؼٍُگی و کاٌّن-
ُای ىـازغ ةضخُای فؼٍُگی را ةیكحؼ ٌيّد اىا ةَ ُؼ صال جاریط جيغن ٌتایغ کيحؼ از  01درصغ
ٌتاقغ ةَ ظصّص ةضخ جضهیم جاریط و ٌكان دادن اوىاٌیـو و ةَ ظصّص كؼن ُسغُو .جّصیَ
ىیقّد ُؼ ٌّع جغییؼ در درصغُا و جٍاؿب ؿازی ةا ُياٍُگی ظؼاصان دوره صّرت گیؼد جا روح
کهی صاکو ةؼ دوره صفغ و اُغاف ىضلق قّد.

 -3عىايیه مىثع یا مىاتع اصلی تٍ ترتیة ايلًیت ،مىاتع تکمیلی ي مىاتع اساتید
 1-3مىاتع اصلی تٍ ترتیة ايلًیت:
ىلاالجی از کحاب زىاٌَ قٍاؿی

0

جاریط جيغن زِان ،ىضيغ رزتی
کحاب ُتّط ىغؼةی 0،ؾعاء اهلل ةیگغنی
کحاب پٍر زهغی روایث جفکؼ ،فؼٍُگ و جيغن از آغاز جا اکٍّن ،ؿازىان ىهی زّاٌان ،ةاز ٌكؼ
قغه جّؿطٌ :كؼ ىؿارف
1

مقاالت زیر پیشىهاد میشًد:

درآمذي بر برزخ وشیىی عطااهلل بیگذلی
تفکر ،فرهىگ ي تمذن؛ ظهًر ي سقًط يحیذ یامیه پًر
اديار تاریخی بشر سیذ مهذي واظمی
تقذیر تاریخی غرب دكتر محمذ رجبی
عبًر از فردا(تأملی در باب تمذن ،فرهىگ ي هًیت ایران امريز) محمذ صادق كًشکی
مؤلفهها ي بحرانهاي غرب مذرن ياحذ جهاد علمی بسیج
مؤلفههاي غرب مذرن شهریار زرشىاس
0

ىٍغرج در کحاب :گفحارُائی در جاریط جيغن ،داٌكگاه اىام صادق0930 ،
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درةارة غؼب ،رضا داوری اردکاٌی
اؿحؼاجژی اٌحؼار ج ،0قفیؿی ؿؼوؿحاٌی
جّؿؿَ و ىتاٌی جيغّن غؼب ،ؿیّغ ىؼجضی آویٍی
درآىغی ةؼ ؿیؼ جفکؼ ىؿاصؼ ،ىغدپّر ،ىضيغ
فؼٍُگ ىغرٌیحَ و جُّو ،و :گؽیٍف جکٍّنّژی از دریچة جّصیغی ،اصغؼ ظاُؼزاده
ؿیؼ جفکؼ زغیغ در زِان و ایؼان ،ىضيغ رزتی
ىتاٌی ٌؼؼی غؼب ىغرن ،قِؼیار زرقٍاس
جسغد و دیً زدائی در فؼٍُگ و ٍُؼ ىٍّرانفکؼی ایؼان :از آغاز جا پایان ؾصؼ كازار ،ىضيغ
ىغدپّر

 2-3مىاتع فرعی ي تکمیلی
(ىٍاةؽ جکيیهی ةَ اؾضای ظؼح جّصیَ قّد ونی ازتاری ٌتاقغ و اىکان دؿحؼؿی آٌِا ةَ ایً
ىٍاةؽ فؼاُو گؼدد)
جاریط ىؿاصؼ ایؼان ،ىّؿی ٌسفی و ىّؿی فلیَ صلاٌی
ىا و راه دقّار جسغّد ،رضا داوری اردکاٌی
آؿیا در ةؼاةؼ غؼب ،داریّش قایگان
صکيث ىؿٍّی و ؿاصث ٍُؼ ،ىضيغ ىغدپّر
اؿالم و جسغد ،ىِغی ٌصیؼی
زّان ىـهيان و دٌیای ىحسغد ،ؿیغ صـیً ٌصؼ
فؼدایی دیگؼ ،ؿیغ ىؼجضی آویٍی
در قٍاظث غؼب ،ؿیغ ىضيغ ىِغی ىیؼةاكؼی
جفکؼ ،فؼٍُگ و ادب ،جيغن ،اؿياؾیم قفیؿی ؿؼوؿحاٌی
اؿياؾیم ،داؿحان ورزش غؼب ،اؿياؾیم قفیؿی ؿؼوؿحاٌی

 3-3مىاتع ترای اساتید جًان
(ىٍاةؽ ذیم صؼفاً ةؼظی از ىٍاةؽ ىفیغی ُـحٍغ کَ جّصیَ ىی قّد اؿحادان زّان آٌِا را
ىعانؿَ کؼده ةاقٍغ).
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درةارة غؼب ،رضا داوری اردکاٌی
ٌعـحیً رویاروییِای اٌغیكَگؼان ایؼان ةا دو رویَ جيغن ةّرژوازی غؼب ،ؾتغانِادی صائؼی
درآىغی ةؼ ؿیؼ جفکؼ ىؿاصؼ ،ىضيغ ىغدپّر
درآىغی ةؼ فؼاز و فؼود ىغرن از رٌـاٌؾ جا زٍگ ؿؼد ،ؿیغ ىسیغ اىاىی
فؼدایی دیگؼ ،ؿیغ ىؼجضی آویٍی
آغازی ةؼ یک پایان ،ؿیغ ىؼجضی آویٍی
ىا و راه دقّار جسغّد ،رضا داوری اردکاٌی
ؿیعؼه کيیث و ؾالئو آظؼ زىان ،رٌَ گٍّن
اؿالم و جٍگٍاُای اٌـان ىحسغد ،ؿیغصـیً ٌصؼ
دیً و ٌؼام ظتیؿث ،ؿیغ صـیً ٌصؼ
در قٍاظث غؼب ،ؿیغ ىضيغ ىِغی ىیؼةاكؼی
ىِغویّث و جيغّن زِاٌی اؿالم ،ىضيّغ ُادی ُيایّن
ٌتؼد ؿٍحِا ،اؿالم و غؼب ،ىضيغ كعب
ىا و ىغرٌیث ،داریّش آقّری
غؼةث غؼب ،اصـان ٌؼاكی
آؿیا در ةؼاةؼ غؼب ،داریّش قایگان
ىغرٌیحَ و اٌغیكَُای اٌحلادی ،ةاةک اصيغی
ىؿيای ىغرٌیحَ ،ةاةک اصيغی
جسؼةَ ىغرٌیحَ ،ىارقال ةؼىً
در ؿؼاقیتی ةَ ؿّی گّىّرا ،راةؼت ةّرك
ظّاةگؼدُا ،آرجّر کّیـحهؼ
رٌـاٌؾ ایحانیائی ،ةّکِارت
ؿٍث روقٍفکؼی غؼب از نئٌّاردو داویٍچی جا ُگم ،ةؼٌّفـکی،
غؼبقٍاؿی ،ىضيغ جّصیغفام
ٌلغ ىغرٌیحَ ،آنً جّرن
جسغد ةّىی و ةازاٌغیكی جاریط ،رویارویی فکؼی ایؼان ةا ىغرٌیث ،ىضيغ ظؼكی جّکهی
ذٍُیث غؼةی در جاریط ىؿاصؼ ،رؿّل زؿفؼیان
زؿفؼیان ،رؿّل ،ىؼوری ةؼ زىیٍَُای فکؼی انحلاط زغیغ در ایؼان ،رؿّل زؿفؼیان
غؼب و غؼبقٍاؿی ،زيؿی از ٌّیـٍغگان ،اٌحكارات ؿؼوش
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ةثُای ذٍُی و ظاظؼه ازنی ،داریّش قایگان
اٌغیكَ دیٍی و ؿکّالریـو در صّزه ىؿؼفث ؿیاؿی و غؼبقٍاؿی(دَُُای ٌعـحیً یکصغ
ؿال اظیؼ ایؼان ) ،ىّؿی ٌسفی
صّزه ٌسف و فهـفَ جسغد در ایؼان ،ىّؿی ٌسفی
ىلغىَ جضهیهی جاریط جضّالت ؿیاؿی ایؼان ( دیً ،دونث ،جسغد ) :جکّیً ُّیث ىهی ٌّیً ایؼان
از ؾصؼ صفّیَ جا دوران ىؿاصؼ ،ىّؿی ٌسفی
دیغار فؼُی و فحّصات آظؼانؽىان ،اصيغ فؼدیغ
 -4تًضیح اسلًب آمًزشی (استاد محًر ،مته محًر ،آمًزش از راٌ دير ،مثاحثٍ ي)...
ةا جّزَ ةَ ظّاص ؿعش یک ،ظؼح ةایغ ةَ صّرت صضّری و جؼزیضاً اردویی ىحيؼکؽ ةا ىضّریث
اؿحاد و ىتاصذَ و ُيؼاه ةا ىحً در آظؼ دوره ةاقغ .یؿٍی ىحً ٌتایغ ُيان اول دوره داده قّد .جؿغد
اؿاجیغ ُيـّ ىعهّب اؿث جا یک ؿعً ةا ادةیات و ىذالُای ىحؿغد ةیان قّد .دوره ةایغ ةؿغ از
اردوی فكؼده در كانب ىتاصذَ جغاوم یاةغ و ُفحَای یکتار ةا ىضّریث ىّضّع غؼةكٍاؿی ٌكـحِایی
ةؼگؽار قّد.
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