بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :مختلف مقطع :دکتری
نام درس :زبان تخصصی پیشرفته .تعداد واحد نظری 2 :استاد :مالک حسینی
هدف کلی درس  :آشنایی با فلسفۀ اخالق ارسطو
رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته

خواندن و ترجمه و توضیح متنی انگلیسی در بارۀ تفکر نقادانه
"""""
""""""
"""""""
""""""""
""""""""
""""""""
"""""""""
""""""""""
"""""""""
""""""""""
""""""""""

دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته

""""""""""
""""""""""

چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته

"""""""""
"""""""""""

شانزدهم
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :گزارش مقابلۀ متن منتخب انگلیسی با ترجمۀ فارسی آن  ،به عنوان کار خارج
از کالس

بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :فلسفه مقطع :ارشد
نام درس :فلسفه ارسطو ...تعداد واحد نظری 2 :استاد :مالک حسینی
هدف کلی درس  :آشنایی با فلسفۀ اخالق ارسطو
رئوس مطالب
هفته اول

کلیاتی در بارۀ ارسطو و آثارش .تشریح برنامه نیمسال

هفته دوم

اخالق نیکوماخوس .ساختار کلی .کتاب اول .فصل اول

هفته سوم

اخالق نیکوماخوس .ادامۀ کتاب اول .نیکبختی

هفته چهارم

اخالق نیکوماخوس .ادامۀ کتاب اول

هفته پنجم

اخالق نیکوماخوس .ادامۀ کتاب اول

هفته ششم

اخالق نیکوماخوس .کتاب دوم .مفهوم فضیلت

هفته هفتم

اخالق نیکوماخوس .ادامۀ کتاب دوم

هفته هشتم

اخالق نیکوماخوس .کتاب سوم .فعل اختیاری

هفته نهم

اخالق نیکوماخوس .کتابهای چهارم و پنجم .فضایل اخالقی

هفته دهم

اخالق نیکوماخوس .کتاب ششم .فضایل عقلی .کتاب هفتم .ضعف اراده

هفته یازدهم

اخالق نیکوماخوس .کتاب هشتم .دوستی

هفته

اخالق نیکوماخوس .کتاب نهم .دوستی

دوازدهم
هفته سیزدهم

اخالق نیکوماخوس .کتاب دهم .نیکبختی .با توجه به سیاست

هفته

جمعبندی

چهاردهم
هفته پانزدهم

بحث و نقد

هفته

بحث و نقد

شانزدهم
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :گزارش کالسی
منابع مطالعاتی (اصلی):
ارسطو ،اخالق نیکوماخوس ،ترجمه محمد حسن لطفی و ترجمه ای انگلیسی.

بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :فلسفه هنر مقطع :دکتری
نام درس :مبانی هنر و زیبایی نزد سنتگرایان .تعداد واحد نظری2 :
هدف کلی درس  :آشنایی با مبانی فکری سنتگرایان و دیدگاه آنان در بارۀ هنر
رئوس مطالب
هفته اول

پیشینۀ تاریخی سنتگرایان

هفته دوم

مبانی فکری سنتگرایان

هفته سوم

مبانی فکری سنتگرایان .ادامه

هفته چهارم

میانی فکری سنتگرایان .ادامه

هفته پنجم

مبانی نظری هنر سنتی

هفته ششم

مبانی نظری هنر سنتی .ادامه

هفته هفتم

ویژگیهای عمومی هنرهای سنتی

هفته هشتم

ویژگیهای عمومی هنرهای سنتی .ادامه

هفته نهم

هنرهای سنتی .هنر اسالمی

هفته دهم

هنرهای سنتی .هنر اسالمی .ادامه

هفته یازدهم

هنرهای سنتی .هنر اسالمی .ادامه

هفته

هنرهای سنتی .هنر اسالمی .ادامه

دوازدهم
هفته سیزدهم

هنرهای سنتی .هنر مسیحی

هفته

هنرهای سنتی .هنر مسیحی .ادامه

چهاردهم
هفته پانزدهم

هنرهای سنتی .هنر شرقی

هفته

هنرهای سنتی .هنر شرقی .ادامه

شانزدهم
توضیح :با توجه به عالقه و پیشنهاد دانشجویان ،برنامه قابل تغییر است.

مالک حسینی

بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :فلسفه هنر مقطع :دکتری
نام درس :هنر و زیبایی در مکاتب مشاء و اشراق2 :
هدف کلی درس  :آشنایی با مبانی فکری سنتگرایان و دیدگاه آنان در بارۀ هنر
رئوس مطالب
هفته اول

پیشینۀ تاریخی مکتب مشاء

هفته دوم

مبانی فکری مکتب مشاء

هفته سوم

مبانی فکری مکتب مشاء .ادامه

هفته چهارم

هنر و زیبایی در مکتب مشاء

هفته پنجم

هنر و زیبایی در مکتب مشاء .ادامه

هفته ششم

هنر و زیبایی در مکتب مشاء .ادامه

هفته هفتم

پیشینۀ تاریخی مکتب اشراق

هفته هشتم

مبانی فکری مکتب اشراق

هفته نهم

مبانی فکری مکتب اشراق .ادامه

هفته دهم

هنر و زیبایی در مکتب اشراق

هفته یازدهم

هنر و زیبایی در مکتب اشراق .ادامه

هفته

هنر و زیبایی در مکتب اشراق .ادامه

دوازدهم
هفته سیزدهم

هنر و زیبایی در مکتب اشراق .ادامه

هفته

جمعبندی

چهاردهم
هفته پانزدهم

بحث و نقد

هفته

بحث و نقد

شانزدهم
توضیح :با توجه به عالقه و پیشنهاد دانشجویان ،برنامه قابل تغییر است.

مالک حسینی

