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با توجه به ویژگي های گفتماني انقالب اسالمي و رویه های عملي نظام ج.ا.ا به عنوان یکي از هدف و ضرورت: 

اعم از داخلي، منطقه ای و بین المللي، تالش مي شود  يبه محیط پیرامون تمصادیق برآمده از گفتمان انقالب نسب

با استفاده از  گرفته وانقالب اسالمي بر روابط بین الملل در دو سطح عیني و نظری مورد بحث قرار  های بازتاب

تمان انقالب در رشته نیز با ابتنای بر مباني گفتماني انقالب اسالمي ،ظرفیت های فرانظری و نظری گفمنابع معتبر و 

  روابط بین الملل و نیز تأثیر آن بر روابط عیني میان بازیگران مختلف در نظام بین الملل مورد بحث قرار گیرد. 

 برنامه ترم:  

،با داشته باشند. كالسها به شکل جمعيحضور و مشاركت رود به شکل فعال در كالس از دانشجویان انتظار مي

موضوعات تعیین شده كه دانشجویان موظفند هر هفته نسبت به مطالعه  .شود اداره مي رویکرد آزاداندیشانه

پس از چند جلسه نخست كه به تشریح كلي درس و كلیات اقدام كنند. سازماندهي آن در جلسه اول ارائه مي شود 

یکي از موضوعات باید دانشجویان  یکي از در هر یک از جلسات بعدی،بحث توسط اینجانب اختصاص خواهد یافت، 

را مطالعه و در كالس ارائه نماید.سایر دانشجویان نیز موظفند سواالت و  از منبع اصلي و منابع تکمیلي منتخب

 . برای ارائه نیز دانشجو موظف است از ابزارهای موجود استفاده نماید نقدهای خود را به بحث ارائه نمایند.

 بود:  دانشجویان به این شکل خواهد  ارزيابی

 نمره 5                                  (ارائه و مشاركت در مباحثمشاركت در كالس )

 نمره  15                                 امتحان پایان ترم
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 سرفصلهای درس 

 (irیا  IRمباحث مقدماتی و تعریف مفاهیم :روابط بین الملل) و آشنایی با درس :و دوم هفته اول

 

 روابط بین الملل، سیاست بین الملل و سیاست خارجی 
  در رشته روابط بین الملل ووضعیت فعلی آنتحول 
 رابطه نظریه و عمل و جایگاه این ارتباط در مبحث انقالب اسالمی و رفتار ج.ا.ا 

 

 و مفاهیم هم پیوند  مفهوم شناسی انقالب: چهارم سوم تاهفته 
  داخلی،پاكسازی،بحران جنگ كـودتـا، اعتراض، آشوب،تظاهرات،)ابعاد ناامنی و ثبات سیاسیتفاوت انقالب با سایر

 و ...( هـاى استقالل طلبانه و جدایى خواهانه نـهـضـتـ ،براندازی،، رفـرم حکومتی
 مراحل و علل وقوع انقالب 
 انقالب اسالمی و ماهیت آن 

 و گفتمان های معارض و همسوگفتمان انقالب اسالمی  :پنجم هفته 

 چیستی گفتمان 

  گفتمان انقالب اسالمی و نسبت آن با دوره های مختلف مطالعاتIR)سنتی،مدرن و انتقادی( 

 گفتمان انقالب اسالمی و دال های آن 

 گفتمان انقالب اسالمی  و رابطه آن با دكترین امنیت ملی 

  گفتمان های داخلیگفتمان انقالب اسالمی و 

  آرمانگرایی و واقعگرایی معنایانقالب اسالمی و گفتمان 
 

 انقالب اسالمی و مبانی فرانظری در رشته روابط بین الملل: هفتمو  ششم هفته

  انقالب اسالمی و مبانی معرفت شناسیIR 
  درانقالب اسالمی و مبانی هستی شناسی IR 

 در انسان شناسی انقالب اسالمی و IR 

 

 (IR)گفتمان انقالب اسالمی و مفاهیم روابط بین الملل :و نهم هشتمهفته 

  و پیامدهای راهبردی هویتبازتعریف 

  دشمندگر و 
 دینی و نسبت آن با عقالنیت ابزاری عقالنیت 
 قدرت و توانمندی، مقاومت 

  امنیتقیام و 



 جنگ و صلح 

 شکست و پیروزی 

 انزوا 

 همکاری و تعارض 

  و عمق استراتژیکنفوذ 

 

 اسالمی و مفروضات روابط بین الملل انقالب: دهمهفته 

 هفته یازدهم: انقالب اسالمی و اهداف سیاست خارجی

  تعیین اهداف درFPA 
 اهداف در گفتمان انقالب اسالمی 

 اهداف ملی و فراملی 

 هویت، سطح تحلیل و اهداف 

 مصلحت: اصول و مبانی انقالب و نظریه دوازدهم هفته

 انقالبدهم: انقالب اسالمی و صدور سیزهفته 

 دیدگاه منتقدان 
 دیدگاه امام 
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 ،تهران،«ینیخم امام یتیامن مکتب ؛یاسالم نقالب گفتمان در تیامن یمبان و یمباد(.»1391)رضایعل ،یخسرو

  معاصر ابرار انتشارات
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 11_40،صصیاسالم انقالب مطالعات

 روابط یها پژوهش ،تهران،فصلنامه«غرب ندهيآ و الملل نیب نظام ،یاسالم انقالب(.»1389)یمصطف ان،یملکوت
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 ران،يا و اسالم یبازشناس
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